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J1!L 1f!£. AFRIKAANDER BOND.K
UITGEBREIDE ., .

B~rkly West.publieke Verkooping
TB

MOORREESBURG ,
Op v RIJDAG. 8 Juli, IIDSL.

l'tl lw-1Iiuneu Olll 9 uar '8 morgen&.

DI: '\::dt'rgetcekenden, behoorlijk
t • ,artUl' gelast, zullen op boven.

::,"1 l "J.. plaats en datum publiek
\,,1', >'.'i','ll Ut! volgende Goederen
'" : "< mil' aan Jen geii&8igneerden
"l"'" vuu den heer J. .F. BaRNARD:

J - YASTGOE 0, bestaande uit
I'" :',' li fil' Erven, gtJlegen op het
, . .\liJ()rrl'l'~burg met oon go-
,! ," I ;I'!)UUW er op.
I "I'ral'!tIIIP Koloniale Ezels,

;::'.J. ' • l :'i\ cO 111eersteklus, condi-

Distriktsbestuur Clanwilliam,
V OLGENS Artikel XI (i) van de Bomls Con~titutie, zal op WOENS-

DAG 13 JULI, ten 10 .ure voormid~ag, te VAN RHYNS-
D~~P, de algemeene Benoemingsvergadering van 'Kandidaten voor
de . etgevend~ Ver~ering gehouden worden. .
, Alle takken 10 deze k.iesafdeeling worden vriend~li:jJt verzocht vóór

dien datum hunne Kandideten te benoemen en afgo11U11rdigden naar de
Algemeene BeDoemmgsvergMiering te kiezen.

D. J. A. VAN ZIJL,
Voorzitter, ~t. Clanwilliam.

volgende vergaderingen. persoonhjk

I i i ,'k l'n Hijpaaroen,~gOtld ge·
'::'',~ , ',lt'll In excellente conditie.

~ f· \,':l .\[c:lk Koeien.
Ook zal de heer VAN ZIJL de

bijwonen:
Clanwilliam ...
Calvinia
Van Rhijn8dorp,
Brandvlei. ...

Kap Kar1 !; ;::,1 1l1L:llW .'l.f:!ldan
1+ J' ,,:- \.
. I \.' ,II' Watt-I' Kar.
~ II: '.'11Karren.
1 'I ' \\";\:':l'l1.
~ ... ! dl \\'a~l'[I Tlligl'll.
1 :' " ,\l'II[':r Tlligen.
I, , \I'I,idtll \'OL'r';
II, -11,e to-land-staande

Zaterdag, 2 Juli, 10 uur v.m.
Zaterdag, \) Juli, 9 uur v.m..

.. Woensdag, 13 Juli, 11 uur v.m,
Zaterdag, 16 Jub, 10 uur v.m.

Ge- Kiesafdeeling Wodehouse.
"l<aiJllde uit :
", ilcu Zaan Koorn,
,:". do Haver.
I: '. do. Garst.

do, Gemengd Voer.
1\ De geheele, voorraad

wrn~(d goederen, bestaande uit
_\i: .v.mn, Smeerwuren, Glas
I" ,\ ,'" \I, rk, en een ~roote ver-
I ' ,,·:'·I:!''':ld Boerderijgereed-
" .: - ,::,'~ v.in de beste soort,
I t . :lll'l':;te goederen onlangs

ld..Li

DE KIEZERS.MET
._---_.

KmZER~ ~oroen mits dezen vriendelijk en dringend uitgenoodigd om
.. op d? Illeronder gonoemde plaatsen en datums tegenwoordig te

zIJn; ten einde :
1. Verslag van de nu afgeloopen korte Parlemcats Sessie te hooren ell

vragen dies betreffende te doen. '
2. De nieuwe Algemeene Verkiesing voor het Lagerhuis, die in de maand

Augustus gebouden zal worden, te bespreken.
Te Barkly Oost, op Donderdag, 7 Juli, ten 11 ure 's voormiddaze.
"Bellmore, " Vrijdag 8 12
"Rhode!!. " Zatt'rda'g 9" "11" ". , " "., "
ti Jclusonsleap Sterksprui~f13ndag 1.4~uli .~ ~ " ~~.
" Ravensfell, op Dinsdag 12 11 "',
" Clifford, " Woensdag 13::" 12 :: "
" Siberia, " DondQrda~, 14 " :: Il " ::
Jl Roodenek, "Vrijdag, 15" " 11 "
,l Dordrecht, ,. Zaterdag, 1(j " ,,12 "
" Indwe, "Maanaag, 18"" Il "
" Lady Frere, "Dinsdag, 19"" Il "
Jl BufftJldoorns, ,,'Woensdag, 20,." 11 "
" Caruarvonfarm,,, Donderdag, 21" ,,11 "
" Snijriian8kraal, Jl Vrijdag, 22"" 11 "

á:. !'\

\' "'. ':d·''1 I>ehoorcn deze kans
'.': " :"~l'lJ voorbijgaan, daar er
;:,)",:' "fhr;;ains" knnnen gemaakt
~ .:" ;'_11,

\\~'l'l h:LTlt\)Of',
,\1 ,: :1' ':"11':-, JIHli 1::1')-1

Vl:;' eer Spuy, Immerman &; Co.
Afsl&gers. "

"
"
"
"
"
"

Uw aller Dienaar,
30 Eersteklas Ruin Paarden.
4

P. J. DE WET.
Dito dito Ezels. ECI:E:.zE:~S

In de Afdeeling van SWELLENDAM wor-
den verzocht,

Eene PUBLIEKE VERGADERING,

_.-----..

( )
1' DINSDAG, den Oden

JULI, zal de Ondergetee-
~'c~'[,_. I'llbltek doen verkoepen te

Klapmuts Station,
~,"i, '.l (;!'Lt! Paardon en Ezels,
;"'}f.", :'t~t'k, III goede conditie en
~ ,c!::k' voo r . dadelijk gebruik,
\\·nl'·"n';'.·ry,'['!lclwidt'lle paren van
hL Illtlt;:1. Allen aijn pareo.

)'. G, ,MAHAlS, P. G. zn.

A, B, De Villiers &. ~., Afslagen.
"H: , ~j. Juui, ltlCltl.
.ki I'.S, - Geen aangebracht
\ tt· (.,t] Yt'rkvebt worden zonder
,.,).1 ,: ':l:ldl'l'rth'-d te zijn geweest.

.... \ll'lJ, zal v"rkocbt worden
~ ,I ,:" i',Lardell, tO\lwwijs, bijkans
.; ,:. 'I i"I'1. zwart schimmels,
, 1', " :,lIld,o, 1·) band hoog. .

TE WORDEN GEHOUDEN IN DE

HOFZAAL, TE ROBERTSON,

ISGEVING.

ft! 1f!£. JiL
STOCK FAIR EN SALVAGE VERKOOPING,

TE

KOOCPMANSFONTEIN,
In de a.fd~eling 'Van.Barkly We.t •

,DE Ondcrgeteekende, behoorlijk daartoe gelast zijnde door de Ilceron
8~_K[NDER, UWE}lBEIW & Co., zal een "Stock Fair" en "Salvago"

Verkooping bouden op bovengenoemde welbekende plaats, ten 10 ure in
den voormiddag,

Op WOENSDAG, 20 JULI,'1898 ..
De II Stock Fair" zal, de volgen de bentten ;-

(j Paren Eerste Klas Karpaarden, uit de welbekende Hengst
• ':1~ .,,'...' cc Saint Joseph,"

[lParen goed geteelde Karpaarden,
15 Uitmuntende Aanteel Merries,
10 Rij paarden,

200 Schapen en Bokken geschikt voor den Slager,
50 Aanteel Beesten,

, 10 Merries, gedekt door l'en Ezel Hengst
5 Don kies, . ,

130 Struis Vogels, van 6 maanden tot 2 jaren oud en nog
verschillende hoevoelheden Levende Have. '

De " Salvage" of Geborgene Goederen zullen bestaan uit de volgende;-
Huisraad in g~de orde, Koffie, Suiker, Bijst, en allerlei Kruideniers

waren, IJzerwerk 10 groote hoeveelheid, Ploegen, Potten, Ketels, Haak-
draad, IJzerplaten en Hout, Hsvergerven, !dielies en Kaf, Tuigen,
Dubbel en Enkel, Zadels, Toomen, WerkmaehlDt'rS, Laarzen, Schoenen,
Pakken Kleederen, Mans en Kinderen, ook Blikwaren, enz.

Veeboeren en a.nderen die vee hebben van de hand te zetten zullen
wel doen van deze gelegeneeid gebruik te maken, Breng uw Vee naar de
Stock Fair. . .

Voor verdere bijzonderheden doe aanzoek bij de Heeren SAI.KINDBB,
BLOEMBERG& Co., te Koopmansfontein, of bij den Ondergeteekende.

H. B. WILLIAMS, AfSlager.
Daniels Kuil, Barkly West.

OP

9den
CONSIGNATIE

AAN8T. ,
VERKOOPING.

lATERDAG, \ den JULI,
TeD 10 lire 's yoormlddags, bU te loneo;

Ten einde te beslissen wie men benoemen rc.!llals Kandi-
daten voor bovengenoemde Kiesafdeeling bij de aanstaande

Elektie voor de Wetgevende Vergadering.

I)E t;chool zal 0J! 2.) J uli 1~9S.
heropenen.

Daar dit bo!' begin van het school.
jaar is, zullen klassen voor do

OP Oe plaats Vogelfontein van den Universiwit Schoolexamens bij het

8
Ondergeteekende is in Februari b8gin van den termijn gevormd1 98, komen aanloopen,-Een bloed-rood worden. '

Afrikaner ~ul, effens hang hore~s, Er zullen opemngen zijn voor een
ongemerkt, 3 of 4 Jarcn oud. lndlen \ beperkt aantal ko~t!?angers te Ros,e.
de eigenaar uit komt,. is L ij gewillig r dale.o.
denzelve af te;geven op vergoeding Voor termen, ('nz., doe men aan ..
van d~ koste,n. dozer A~ve,rtentie, zoek bij den Priucipaal.
OppasSlDg, wCldmg, enz.; mdien n~et W, A. Hl!SSELL
gelost na zes weken zal het dier J)' ! ~-,

h
rlDClp.......

aange ouden worden voor bovenge- . _. _ .,
mélde kosten. _

T. J. S. STRAUSS.
Afslagers. Vogelfontein,

Dist. Clanwilliam,
18den Juni, 1898.

Een consignatie Negotie Goederen, Mes-
senwoar' Juwelierswaren, enz.

Zal verkocht worden op de gewono I)laats,

Op Maandag, den 4den Juli,
wordell'llmPi~~ry Elecuten~kamer en Voogdij eo In de Afdeeling

Brand AssuraDtie Ia.ltscblpptJ.
vau TUL BAGR
verzocht,

~O V 'Jl7EV1NG AAN CREDITEUREN
EV DEBITEUREN, Eeue Pllblieke Vergadering,

\
HOFZAAL,

"'" TE WORDEN GEHOGDEN IN DE
i,
~\

ll,,:tl van wijlen HCGO
i,', vlln ::\loorrueeburg,

.') iTV Mdecling, (110 406)
OP

TE' TULBAGH,
, " ' ! I'r'~,)nen die Vorderingen

J"l'11 tl'gen den bovenge·
lkL',~cl, worucn verzocht

'! ',,:·,I"Tlrtgen in t'l wnden bij
I 1'\:' ',' J!' I :lll opglJrnelJu Maat-
IC' , :l' ~lalmc"l>llry, binnen zos
",~, I il rt ltl'den, en allen die
: il ': vcr~clIllluigd zijn worden
"tl " ,1·,door hen verschuldigde

, "I i, Ilnl'n hetzelfdo tijdperk

Nader. te bepalen datum.
, t

Ten einde formoei te bespreken welk Kandidaat· Tlllbagh steunen z'l bij
de eerstkomende eluktie. De ingezetenen van Ceres worden 8peci~:l1
uitgenood Ibrd om de vergadering hij te wonen als Kiezers en als Afge-
vaardigden, om de positie te bespreken, met het oog op onderliuge
medewerking.

DE BONDS CONSTITUTIE.
i '\.. I. :.,

G. W. ~~~:t~i.:!, .Exelnplar(;u van de ;\ frikaander Bond Con-
I ,r 'Exccutrictl Testamentair. sti tutie, zooals gewijzigd door het .jongste

:\l,,::.. r.I·, :2'3 Juni 13<J8. provinciaal bestuur te», orcester, zijn thans
lA"D ,.... op ons ln\u toor verkrIjgbaar tegen 3d. per
Il ,SPJY, IMMELMAN &. CO., stuk of 38. per doziju. postO'eld inbeO'repen.
\ elll\ Lt .\f:;lagers en A~,-·nten.' ~" .

- VaD de Sandt de Vtlllers " Co., Beperkt.
te. .l. j, J!ulmesbury on PaarlJ"

"UNITY;" Ka&patad. 24 Juni, 1898.

BestAiandt1 uit 4 kisten Mans, Jongens, en Kinderen Buckskin en Tweed
Kleederen j 1 dito. Talel en Dessert Messen; 1 dito. Lepels en Vorken,
1 dito. HoroJogies, Stud,., Ringen, Borstspelden, Ket_tiDgB, Pijpen, enz.;
1 dito. Accordions; 1 dito. Concertinaa; 1 dito. Koevel .Reiszakken j 1
dito. Swuaters; 2 ditó. Enveloppes; 2 dito. Mans-, Vrouws-, en Kinder
Stevels; 1 dito. Sokken; ook 1 dito. Mans KleedereD, Stevels, Jassen,
Pijpen, Messen. Vorktm, l1ans en Vrouws Zilveren en Gouden Horologies.
Alles gaat zonder reserve. .

A. B. De ~il/iers & Co.
Paarl, 27 Juni, 189~.:

__ P.S.-De Vendutie zal ook in
gezet.

dt!n namiddag worden voort-

BENOODIGD. II DOKTER BEliOODIGD TÉ
. . BULTFONTEIN O.V.S.

EEN Onderwijzer voor de ArmrIl-
school te llamboe:;hock.1 ER besta lt een goede opening

Salaris £60 per jaar met vrije in- alhicr voor eonen Afrikander
woning. Werk te begintlen op den iDokter. Een Dokt~r behoorlijk l.'\'e-
25sten Juli, d.w.z. na de winter Ikwalificeerd, zal een goed bost'.l.n
~ acantie. Getuigschrift,en en eer- vinden daar het dorp bloeiend en
bficaten moeten ' toegezonden het district z~r uitgebr~id en bG-
~orden aan dep Ondergeteekende volkt is en dus een uitgebreide en
Toor lOden Juli 1898. winstgevende practijk aanbiedt.

Sala.riB voor een onfierwijser zon- Medici die verlangend zijn naar
der certificaat.£48 atg. een ~ besta!Ul gelieve' dadelijk

M. F. KOETS, te schrijven aan.T. B. "ana Land"
:Bamboeehoek kantoor Kaapstad. Alle verdere
. , informatie is verkrijgbaar op aan-

, lOek bij. 0llI Xauwar.P.O. ClifIsmi,
Barkly OOIt.

In de Kolonie
Goed Sterk en SubStantieel, en t.,..n

de volgende lage prijzen. '

Huis;raad! Huisraad!
De Specialiteit van deze Week:-

Yoorltmer SetteD, Taptsterie tD Plnb... . .. £tS
Ettiamer Settel met Echte Leder ..• .£u

DUo dito met Luen Leder ••• RU tO
Wij dagen de Stad hiervoor uit.

AD_aB'

Gebroeders Wbite, 80 Wge

Kiezers Lijst.

HIERMEDE geschiedt kennis-
geving dat de Kiezers Lijst,

overeenkomstig' de provisies van
Sectie 19 oer Afdeelingsraad Akte,
nu veltooid zijnde, ter inzage aan
dit Kantoor gedurende de Kantoor
uren liggen zal, en dat een Hof in
dit Kantoor zal worden gohouden
ten 10 ure 's voormiddags van
Dinsdag, 12 Juli a 8., om eiseben en
objecties te hoeren, en Jaaromtrent
te besluiten.

De plaats Bothas Berg, groot'
1,015 morgen en 293 roeden, gele.
gen in de afdecling van Clanwilliam,
No. 2, en begrensd als volgt ';-

Noord-Westen door Rheeboka
Vlei Extensie.

~ oord-Oosten en Oosten doem'
Pakhuis.

Z uid- Wcsten door Groenberg,
Westen door Rheeboksberg,---

Aldeelingsraad uu Namaquallnd.
KIEZERS LIJST.

HIERBIJ goachiedt kennisgeving, .
. dat de Kiezers LIJ!it, in termen
der provisies val! Sectics 19-20 der '
Afdt-'t.'lingsraaJ Akte -W van 1889, .
voltooid l.ijnde,godurlJnde de kantoor
uren ter inzage ean het kantoor van
den Raad te Spr ingbok liggen zal.
ook aan bet Woonhuis van elken
Veldkorneb in deze Afdceling, voor
een tijdperk van veertien dageDt
gerekend van af 29 Juni; 1898 i en
dat een Hof in de Hofzaal zal wor-
den gehouden op WORNBDAG,13 Jali,
1898, ten 10 ure in den voormiddag,
bestaande nit den Voorzitter en twee
Raadsleden, als wanneer eisehen te
worden ingevoegd an objecties tegen
genoemde Lijst zullen worden ge-
hoord en overwogen. .

Op last
A. J. LOYNES,

Seoret&ris.

Op last,
H. v, D. WESTHUIZEN.

Waarn. Secretaris.
Afdeelingraall I\alltoor

4,:3St. Geerges Straat,
Kaapstad, 2·'3.luni, 189t'.

GouYernements Landbouwschool,
ELSENBURG, STE~LENBOSCH,

D'E aanstaande Sessie van de
Gouvernements Landhouw-

school, het verbuizen waarvan nu
plaats vindt, van het dorp Stellen-
bosch naar het welbekende landgoed
Elsenburg, onlangs door het Gou-
vernement verkregen, zal op 1
Augustus aanst. geopend worden.

Veranderingen en verbeteringen
zijn DU aan het landgoed gemaakt
en alles zal worden aangewend om
bekendheid te krijgen met de theorie
en praktijk van Landbouw.

De leasen zullen leopen over
Landbouw, Veeboerderij, Melkerij,
Wijngaar dbouw, Wijn-makel'l,
Vruchtenteelt, Veeartaenijkunde,
Chemie, enz.

Eenfge Beurzen van £25 per jaar
worden toegekend aan zonen van
ouders, die in geen goode omstandig-
heden verkeeren.

V rije Passen OF de Kaapuche
Gouvernement SpoOrwegen worden
verleend aan Studenten, volgens
Gouvernement sKennisgevingN0888,
van 1896.

De kosten van onderwijs, kost en
~woning, enz., bqloopen £35 per
Jaar.

Doo voor prospectussen aanwek
bij A. C, MacDonald, Waarnemend
Principaal.

Mdeelingsl'll&d Kantoor,
Springbok, Namsqualand,

~5 Juni, lSIIS •

Zuid Afriiaansche CoUege Raad.
COLLEGE HUIS.

DE Raad heeft onlang» in het
College Huis, additioneele ,

accommodatie aangebracht '
Senior Studenten.

Allen, begeerig resident stud~n~n
te worden, worden verzocht"vroeg-
tijdig aanzoek te doen.

V 001' termen, zooals logies, enz ••
doe men aanzoek bij hut Hoofd van
hut Collego Huis.

JOHN PROC'l'OR,
______ ~~llego Raad ..

Zuid Afrikaanscbe College ScbooL

KENNISGEVING.

KENNISGEVING.

De heer M. de KOCK,
STELLENBOSCH,

GEVIL-\.AG I). W EXSCHT aan het. Publiek

EEN ONDERWIJZER zoo tipoe-" :.>eker:d te maken dat hij
dig mogelijk, ali! Eerste Assis- zIJn LOl£le8hul~, vroezerbekend alii

tent a'ln de Dorps School te Lijden-l Mrti. Kl ",,,TES S l~oardlDg House,
burg, op een ~ala.ris van £200. met eer:!~eklas meuwe meubelen,
Brieven vergezeld van de noodige voorzien, 10 volle gertlCdheld heeft.
getuigschriften, te richten aan den
Ondergeteekende . uiterlijk tot I Aan de Zeeku.t.
Augustus, a.s.

'H. J. NEETHLING, M,A., Gordon's Baai Hotel.voorz. der !::lch.Com.
~------

Ka.r OI1tmoet alle Treinen te sir Lawrie
. P.. Statio. '

H G. HE~DliIKSZ, Eigenaar.Voor Vergrootte Portretten1N Wau..rkleure1l, Olie-verf, Zwart
of Wit, probe~r den Zuid Afri-

kaanschen Portret Vergrooter,
FRANK LOV. RUMOND,

... \236 Albert Road,
, Wooclat.ook.

PRACHTIGE POSITIE.
EXCELLENTE EETTAFE~

TER¥ENIBILLlJK·1
VOLLE LICEN1'IiE VOORRECRTEJl



·i

.'

~~I
30 Eerste-klas G3dresseerde Ruin

Paarden.
10 Eerste-klas Gedres8eerdeMerriea

J)~ Royal iii ,le h-:8t8 ~&';-poc..>d8f
dit! beLoDU is, \\ erkel~k.: I'l""OOf ..
DemingeD toont'1l Jlit I.~ ~u-J.:rd.
nrGer pat dan eelJi" aDd.,

mubel.

-)VERLEDEN tAl
( RepnlJlI.k, op den
onze gt'li ..fde Vader, FRAMSCi:Rl1m:u
UKBJCKB, in den ouderdom nn
ti maanden en a dagen.

De bedroefde kinderen. .
J. B. osaroas,s. 8. GEWOn.
REUBEN GRIUCD.

PLOTSELING OVERLEDE~: Op
·<leD aamlddag van den ~ JuDi

1l~1l8, nam de Heere on1'erWlCbta lt 081
midden weg, mijn geliefden eoh oot
en OD&eD vader, ALBBRTUS LUOAS
STBYlf, in den ouderdom no 73 jaren
en bijna 10 maanden, na een gelukkige
echtvMbintenll n.n over de ~ jaren. '

aij il wesgeoomen door Dien we bem
aan OWl gaf, en 100 lang voor ani gelatAm
heeft.

Ook wij moeten zeggen; "Eer1'Ol ont·
1Ilai, echtgenoot en vader!" . .

De bedroefde wedu we en
kinderen,

M. C. BUT)!,
Geb. HAIUUB.

E. L. r. STBYN.
J. N. H. STU ••
A. C. V. D. STUN.
BESSIE STBYN.
G. P. STBTlf.
K. C. HUYN.
H. A. STITlf.

ROYAL
BAK-

POEDER,
&JiI.OLUUT ZU.lVER.

De eenige Bak-poeder die niet door
weersgesteldheid aangedaan wordt-
Blijft Tench en van volle -~racht

tot men haar gebruilrt.
De ware Royal Bak-poeder wordt

vervaardigd door

Royal Baking Powder 1)0.,
NEW YORK. U.s.A.--

DE ZUID AFRlK.AA1SCHK
IOTOR OAR Maatschappij.

Op Dinsdag, 12 Juli, e, k.,

rLLEN opgemelde Paarden pu-
bliek verkocht worden aan

AP~OTs-tiB,TII!:.-Onder de Paar-
den zijn vorscheidene par'en egale
Karpaarden en good getlressee~e
Rijpaarden, allen groot, sterk, en .~n
de beste conditie voor dadelijk
gebruile

Daar deze troep - voor' kontant
ingekocht is ~cwo!'llen, moet hij be-
eohouwd worden als de "prachtigste'
in langen tijd ter markt gebracht.

D. H. RO~SOlJW.

J. S. Marais & cc, Afslagers
Psarl. 2\J Juni. 11)~lil.

WIJ brengen onten hartelljken dank
toe Kao bloedverwI\nteli vrienden

en vriendinnen, die hnn medegevoel
ltebben betoond in ons oitter lot wet het
overlijden van 0llJ! (Jenig zoon, Ma.rthinul
W. Smute.

De treurendIl Onders,
D. J. SMUTS.
E. ~,RMUT8.

Toertjes nur Somerset West Strand

BOVENGENOEMD Maatschappij
zal voor het vervoer VB~ ~-

giers hare schoone en genefel.gke
Cars elken Zondag tot verdere ken-
nisgeving laten loopen, denzelfden
avond wrugkomende.

Vertrekt van Kaapstad van af
de Theater Gebouwen, Darlingstraa.t
8.30 v.m.

Vertrekt van ~omerset Strand, om
4 uur n.m.

Zoo de Passagiers het wenschen,
zal tunr voor Ontbijt te Durban Weg
Station worden toegelaten.

Plaatsen worden ingeschreven tot
Zaterdag namiddag om -! uur ~~
de kantoren der Maatschapp.g,
Theater Gebou wen (eerste verdie-
ping) Darlingstraat ingang;

Retour Prijs 16s.,

Kel"l!fontein,
Kalll.b8llkraal.260 Vette Schapen en. Bok-

ken,
16· Vette Slacht Koeien,

TE
T LB.A.GH.

OpMaandag, 11 Juli 18981

TEN 10 URE V.M

ZAL de Ondergeteekende publiek
verkoepen uit dl' tichutkraal

alhier, bovengemeld Vel',

P. J. P:MARAIS, Afslager.
Tulbagh, :2'.1 .l un i, 1...;,I>:l.

VERHUISD naar den Hemel, mijll
dierbare CIClbtgenoot JOHAIOIBS

PETRUS DBWBT, iu den ouderdom van
50 jaren en 11 maanden, DA een llmartelijk
lijden aan de maag kanker die hij ,met
geduld en lijdzaamheid droeg.

Verder weasca ik w.iJn hartelijken dank
toe te brengen aan faurilie en vrlen<len,
ook aan Dr. Williams, die allea in ~Un
nrmogen deed Dmzijn pijn te verzachten.

De bedroefde weduwe,
llESTER llARlA DE WET,

geberen Haumann.
Robertson, 27 Juni, 1896. _

DANKBETUIGING.AftleelillgSI'UaU Caledon.
KIEZERS LIJST,

HIERMEDE ~eschiedt kennis- met Dinner te Somerset Strand
gl'yilJg aan allen wie het inbegrepen.

mogen aangaan, dal een copie Villl hit C lutschappii
bovengellooillde Kieler~lij"t, opge- DeZUidAIrtkwsc e 0 or u IJ

trokken in termen valI Wet No. 40 I
van 1889, ter inspectie zal liggen ten KOENIG &. CO.,
Afdeelingt'raad KantlIre le Caledon, Agenten en Bestuurders.
voor l'en tlJdpt'l'k \'an 14- dage-II,
van af dell l~t,'n .Jllli, ('lJ dat een
Hof zal gl,!JO\lt!CIl wurden voor het VERKOOPING
overwegen en r besli'-;:;l'll van aan ..
~prakl.'u om na TIll'n In g-ezeg-Je lij8t
te voeglID, of ui )jt'l.:ties daartegen, lil

de Hofzaal te Caledon, 'CJP Zaterdag
den Hiden dag van J lllt, 1b'JS, ten 14.
10 ure 's voormiddag,.

JOH~ J . .:\100në,

Hehlerbel"_;,
Di8trikt titellenbosch.

Sec[,t.:ta!'l~.

30, ST. O.ORGa! 8TRA,\ T, KAAPSTAD.
CEARLII FI81n1! Sm:T!I,
B_unief V001' ZuiJ Afrika.

0001'0· U~DERWIJlRR
BENOODIGD.

.~ PPLIKATIE8voor een Hoofd-
...~ Onderwijzer in Ut;) gesubSi-
dieerde School te Elsburg, niet de
door dd wet vereischte certifikaten
van bek)\'aamheid, ook van lidnu.at-
ochap ouner ProtestantschfJ Kerk
en goed zedelijk gecttag, zullen dQOr
den Ondergeteekendtl iTlgewacht
wOI·den tot 1 Augustus, as.

Salaris £200 pc!' jaar.
Werkzaamheden te bu;:;inncn zoo

spoodig m?golijk.

C. H. MULLER,
'Sec. Schoolcom.

Elsburg, 2g Juni, 18g8.

DAGEN 1

CaIeJon,
~'J J liUl, 100S. MGGiVERNKennisgeving aan CrO,di-
teuren en Debiteuren.

EN

HENRY"S
tn den Boedel van wijlen HESDRJK

J.\L'llBl·S L, 'l'II', valJ Do Hoop,
distrikt Calyinia,

ALLE personen die Crediteuren
zijn van dezeD Boedel worden

verzocht hunne vorderingen in te
leveren bij den Onderget{.'ekende in f
zijn kantoor te Calvinia, binnen zes
weken van af deZflD datum, en
alle personen die aan den genoemden
Boedel vl'n;chuh..ligd r.ijn, gelieven
binnen hetzelfde tijJperk UJ betalen.

D. F. MARA18, Jnr.,
Procureur voor

EXl'cutriee Tebtarnentair.

EEI-tSTE
Departement loor Publieke Werken.

AAN BOl]WMEESTERS.

Winter -~
Verkooping

TENDERS worden gevraagd voor
de iondamenten en Voet-

stukken van de nieuwe Gerechts-
hoven, te worden opgericht in
Koningin Victoria Straat,Kaa.pstad.

Teekt'ningen, Speoifikatien en
Contrakts-conditi.en kunne Il gezien
en verdere informatie verkregen
worden ten kant"ore van den Onder-
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt "Ten-
ders voor Fondamenten en Voet-
stukken der nieuwe Gerechtshoven,
Kaapetad," zullen worden 'ontvang-
en tot op den middag van ¥a.andag,
11 Juli, aanst.

Tenderaars moeWn twee bevre-
digende borgen stellen ter behoorlijke
vervulling van het kontrakt, en
zoodanige borgen moeten den Ten-
der onderteekenen.

De laagste of eenige Tender wordt
niet noodzakelijk aangenomen.

Biljetwn van Hoeveelheden kun-
nen worden verkregen wn kantore
van tie heerEln Sidney Stent, en
T. H. Hirohen, 43 St. GeorgelI
Straat, Kaapstad.

H.S. GREAVES,
Architect~

VOORDE

VOOR GOEDE

Zakhorologies ~Hnisklokken, IS NU IN
'GANAAR VOLLE GANG.

THIES EN THORNBURGH,
36 LHGE STRHT, DU.A. Gebouwen, Schrijf om Vendu Catalogus.

Boomen en Tafeldruiven.

GEEXTE Vrllrhtboornen en
Geocldeerde Limoen, Naartje

en ZuurliÏ:n.oen I>oomen, van de
beste Ing'evoerdl' l'n Koloniale
1i00rtf'1l. Ouk ('l,n llitgezochte ver ..
zametlllg UJl Aml'lï kaall:ichl' (Phy ..
loxera proef) geënw T<lfel dr'uiven
Brokken, geschikt voor Priëel uit-
planting, te koop bij

S. W. JOCBERT,
Boven Vallei, Wellington.

P .ti. Catalogwl gratïs verkrijg-
baar op aanvraag.

MGGIVERN & HENRY,
Linnen verkoopers,

PLEI~STRAAT,

KAAPSTAD.

LJ LANCASHIRE
LEVENS

1 O"D~'1, I "I ~ .._ It L" Departement voor
Publieke Werken,

Kaapstad, 30 Juni, 1808.
------- T-----

WYNBERG HOOGE SCHOOL
A~surar,ti~ rv,aatschlppijVOOR JONGENS. EEN ASSISTENT,

Op;;erlcht 1862DEZE 8rhool heropent ,Juli 2.),
J..'ln~t. En zijue nog eenige

openingeu voor Kostleerlingen.
Voor bijzonderheden doe men aan-
zoek bij
E. T. LITTLE\\"UOD, M.A., B. ~c.

- Principaal,
of Ds A. J, L. UODIEYR, B.A,

11un. ~ecr

R\PI'PllT l)\lI: II'.T J.uli lS07. Eersteklas Publieke School, te FranschHoel
Applicaties voor bovengemelde

betrekking vergezeld van de Iloodige
getuigschriften, zullen ontvangen
worden door d~n. Ondergeteekende
tot 16 dezer. Applicant moet lid-
maat ooner Protestantsche Kerk
wezen.

8alaris,£150 's jaars met belo&
van verhooging,indiendegelijlc werk
gcdOJln wordt. De ~eslaa.gde appli·
cant te logUt'r'l'll iII de ko~t inricht-
mg der. I!cbool t, gln £30 p.L
.Muziek en Tonic 80lfa eone aan-
bevoling,-viet lIoodzakelijk echter.
Wernaamhedell t~ beginnen met
aanvang van e.k.•kwartaal, of indien
onmogelijk, - D6 de September
TakaIltie.

J. P. JC. PI VILLIERS,
staretr.ria.

£1,10G,775:-;ieuW'e Bl'zlgllciJ
GCI'I"elg'('rd,of niet \"QI-

twid ~.j-+,286

Poliss,·n i:'('~rk!',en ... lo.'J12,489
BELEe; lJ I'OSn",.

t'{'cenlher, 1.:i~)tI ... .£ 1,158,059
Vel llJll'l jll'ill~, 1:,'Ji, 80,790SA.M DE KOCK,

PAARL,

WEN::;CHT hiermede kennis te
geven dat hij altoos gereed

is om Slacht Vee, Paarden en
Ezels, te koopElD tegen hoogste
m~!'kt prijzen.

Euni(rt'{':l Ilia vee hooft om te
verko!Jp,-m gelieve kennis tA,} geven
aan

Fondscn, C'J 31 Dl'ccm-
ber lb~i... .

Totual I Tl komst en
£1,~;18,.'H0

voor lS~lf _ £:2;~),1IG
Zt'nd om Prospect us en B"pp()rt

over 1507, verhijbuul' bij de

Hoofd Zuid Afrikaansche lantoreu,
SAM DE KOCK,

PIWI.

UI TA!B.&.JiiiI...IW".:y,
~91i(eJ1ng- én , ~.T

Geprge,straat, Ka~stad.
'OPGERICHT 1844. -

\

OD... ~IDIiPIII~ict om eeD
el~d

~ se IWeu, hU &lIe onder-
.euDiDJ der ware . van 4e wel-
ftart ftIl het land heeft 1er.beurd?

Dese ma1ll1lO8dile en ~udborltti8'6 hoa ..
d1DS bn Dot een 1DCler[ weldadig geTolc
IaebbeD, oamelUk om ~. oopll van den
yerdwaalden' of JDia1'lideo vrielld te
opeDeD en .hen\ sed~~ etilataafl. en ....
_bn.' a... Te.lmoetJ.tker om "DeeD"

lMIfI'PIl . leK iederee* dan ~m met eeD
. \oe te ,.yen. H.t yenchU wordt op

.... keruachtlge wijle ~itgedruk' in he'
weJbekeDd pdicht v$ DB GUUUT
pt.iteld "Neen". •

r
'-GeIakkiC bjj .. njj ...YrOeCi,. I

Die DeeU durft .. u, DeeD,
n.t boaaia woord, .01 ~moed,

Tc»W-. i
N_ to*.gn kind, aDUi'I'rieM, aDu YVnt

ED ~t d,1ICiIJm -+ D_I .
UU hOOl'.u.i, ..... i,ro_ bont,

N_ -1Ohooa~.
()na Iaf,\'~ rwldool J. baan Pijn,

Besw ....... ent~, "oel't mee ...
Ou Neen "ek* haat, lwat moeiH eD.t.rjj4

Deob bun ou ,reê,

VerlD_ lil ra.at, .oor lICbaDde en 8C11aA,
Bij 't ·lend lellO_lo*,

zei _&al D m.... UIdeD ja,
TeDIjj - tol God."

De Paarlieten bebben echSer ook eeD
direkt zak-belang bij dese elektie. Wat
il het geroep van de onderatellnel"l! der
IIOhaamtelOOze regeerha, die met geen
moU.. van wantrouWIm van de kulMDI
kan gedreven worden iP 11 het niet Dil
nog sooala, het altooll' geweest il: "weg
met de belMt1Dg op iDpvoerd graan en
vl8\llCh; en ltel 1n de plaat. een accijDi
op dopbrandewIJn ?" ~it il 'e binnen ..
landache politiek der, voontandf'n van
.ir GORDOlf'. heniening van Ideuet.ell
bill, en dlt il de binn'nlandachll politiek
die uitgevoerd al "orden, IDdlee het
mIDIst.er1e, waarin lIi~ PLBTBB FAUB.
zitting heeft, op de 1t1l",118 wordt gebou ..
den. Sir GORDONSPRtGG heeft kort voor
de lUItbinding van het [Parlement, op aan ..
drang van den heer MBBBI.llAN,verlclaard,
dat er reeds een tolkort in 'a land. kas il.
In lie troonrede wll4cmede de jongste
.. .. i, van het parlement geopend werd,
liet lir GoRDON den gouverneur zeggen,
dat hij niet van plau W811eenige nieu we
belustlug te hefflln; ~aar bij eenf' aodere
gelegenheid heeft air GORDONdnio.ielijk
gezegd, <lat het spoellig nODdig nl worden
tot he.t opleggen van een nieu we bei.8llting
over te,gd.UD. De balasting door hem be-
doeld Wall niets anders·dan de accij ns en
onder de olJl8tandigll.edeu kan wen ver ..
wachten, dit de dag der heffing er van
heel nabij iJJ, indien de regeering het bU
de ItembuI wint.

Wij publioeeren elders een lijIIi nn de
plaat.len en datuma,waarop de Algemeeoe
Bondll ..benoemingavelll"Hleringen gehou ..
den lullen worden. Het zal on8 geDoe-
gen doen de andllce ldesafdeelingen ook

deze lije' op te ueQlIln, zoodra wij ver ..
nemen wanneer en waar de Algemeeoe
Bondll-benoemingsvergadering erin ge·
houden zal worden.

"Nu of nooit", roept "Hugenoof' aDJ
too en wij herhalen dit wachtwoorll aan
lederen vriend van 0.16 welvaart van Zuid ..
Afrika, vun welke nationaliteit hij oQk af-
kometig moge zijn. Het il ons aller be ..
lang, dat de 8000de aalllllagen der kapita.
listen op lonze maatecllappelijke &eUt1tan-

digheld worden gi!fnnikt en tot IIChande
gemaakt. En dit moet bij de ItembUI ge·
IIOhieden.

.... JI8!1I il tw~ hj .. t, "'1<1"18 da:o ~
,RbocL*-kw_i... Om,.(;.t "d\'o~aat Burtou
geen Rhodft lO' l'I.IIi!i_r if'. \Larom Illei.,en de (he, "'1..... 1('11"'"' '·~n brip{ op
n8lD8D,waarin zijD kau!1id.,tunr bnord.;~
wordt.
. Wie de B luJS·kj)MiJt,len 001< m~.
sijD, en wij m -euen dal eie he.,1'Il1l:-;ti~.
lingb. eD Barwu f'en got-de kaD8 h~bbo,
om gekoze~ tI! woruell, wij hr'p"n d:
geene poIin r--n ~f'SJllIa.....1 sull. n blij.on
om de verkle ,:"I! <l.·r k," dicUten <l1J(jT,lru
Bond beDoem \ of aanoo' alen te TtTU.kl"
1"30. Men z ,I bar I n oeten w~rken .."
alle Jrrachten ll"'hJig h ..bbcu, ru" rr [It

prijl lil het Wdar,1,--_---

D'IREXTB UREN!:

----,------

KARKTPRPZEN.

De h.eer Wege en de Bond
De cat» Ti_ van gillteN'1l vn'.I,

dat de heer WeR'" per 6vovrl\' •.~ n...;
Pibtbergwegatatie jraat,. flDTalld.ar rn~
eeD kar en Tier paarde. '-erl.relu naar tijn
kietafd.eeliDIr (\.Jltmwilliam en (';tI\JD",
om er oaderscb ..idene vergadenollel1 I."
te I."..PD. On ze tijdgf'DOOtTO~!I1 er b~.
da& ~e heer W..ge IIOUzijn aan!l"Oom'n
.11 Bondlkall IhUIlI. "are hij lJereid~~.
weeat de belol,en '" g .._n welke nnh.m
geêiacht werd"!n door den "bp"d ('~Qlr."

van deo Bond. Wel w•.t~n"p lLiI er Rf'l'n
"head centre" bestaat. di!' h~tlij d.n hl'OT
We,. of eenigton anderen kuodid3<l1de
oodenteunin, van den. Bond bn toeUf.
gen, laebben wij naar de zuk ondmoe,
pdaao.. WIJ ltd von den dat de h6<'TWf8'
eenige dateD "eleden zijne op""achUIli
heeft gemaakt ilU den man die door d.
Oap' Tim", all "head centre" \I or-lt get.
taleenl. Bet moet den heer Wege lf

doen sijn gew_t om een !roe<!"'oord).
van den &OOI8D1WDden "head ceDtre",
m. LW. deD heer J. H. Hotmeyr. ~a MU

laoi fMPJ'8k llaagde de heer W. priU"1Il
van den heer H. de belofte tt' onl'I'&Dl1eJl.
dat indien cle heer W. IChriftt'lljk te (1JIl.
aeD pt, dat hij ...... nneer her koten. sich
betrekkelIJk de redilltributi~bill P~ de
Rhod .... lrwntie un de zijde van Jen !lont
IOU IChraren. de hN!f H, c'au e-n ~
woord voor hern lOU ICbrijve1, De heer
H. voegde er bij, dal hij in dut g~~.1niet
III lid van de Commilll!ie TRil Toencht In
de Clanwilliamscbe ..le k t ie 1.('U r'l"r-den.
Zoover wij kunnen nacaan ....af d~ h"r
Wege niet de verlangde inf ormane om,
trent zijn toekomslig parlernecuur r.:edrarr.
De Clanwi lliatueche kiezers kunnen b:e,.
u:t nu hun eigen gevolgtrekkiog waken.STELLENUOSCII.

Publieke Verkooping
VAN

Kostbaar Hnisraad, Enz.

p, J. BOSMAN en lOON: Ms/agars,
Stellen bosch,

1 Julil 1898.

BIJ B~ELS.
Uoodkoop ell S~evjg' Gehollden,

AAN nr.T

BIJBEl-Il[POl,HOOFD
vAl'{ H~vr

ZUID AFRIKÁANSCHE
UI,J Uj<~I. OENPOTSCHAP
(HlIlp van bot 'Br. Ml Brut. Bijb.

Gcnootl!cbap ),
Groene:tn .... ldiplelD~

KAAPSTAD.

Enw. L. NUTTAl,.L, Secretari!',
r.K. Bus 215.

Telegl'tlfisch Adres: " Bij~J8."

l'RIJSLl.JSTE:N: FR.A.NCO.
~, ~

25,000 Dijl)('ls in Hol1an&cll}
EngelRch, enz., in voorraad

I!eboud~u.

Ayer's'
Sarsaparilla
, Reinigt uw bJoed I!\f!t Ayer's Sarsa-
parilla - bet .eat -.Iemouwban: af ..
voerende m1ddal. dai. ooit teRmen
gesteld werd:-- Voor.&cro{ula. puisten.
zweren. zeere plekken, steenpuisten,
puistjes, uitslag en aliI! kwalen die uit
bedorven bloed voortspruiten, is deze
medicijn een "peclaaI iniddel. Ayer'.
s.rup.rw. is eveneCDS goed >.15 een
middel tegen catarrhe;, rheumatiek. en
rbeamatieke jicht. Als een verster-
kend middel bevordert het de spijs-
vertering, prikkelt de! trage lever, ver-
.terkt de Rnuwen. en knapt bet ge-
stel op wa.nneer het verrwakt is door
overvennoeinis of uitputtende &lekte.
Overal beschouwen! genee$heerea
Ayer'. Sarsaparllb ab de beste .• Hd
is een kunstig toebereid menglSelv;m
de sterkste afvoer.. 1::nversterkende
middelen. Geen ander bloedrei.Jli.
gingsmiddel geeft zoo.veelvoIdoeDiac.
of il zoo algc:sMen In vraag.

Ayer's,
Sarsaparilla.

o.PUIPA&UII> DOOa •

D~~ J. C. AYE~ 4: CO~..
LoftII, M8N" U.S.A.

_ ..... ""11. op 4. VoerllUllltl
....... T....... III......

.,.n·n'Jtu .....:::.1toS • ..," ... ~

De Weledele Beer J. L. .Il. BBQWN, L.W.V.,(VoorIitter).
De Weledele Heert!n H, BSARD, L.W.V ., W,i MA.RSa, G, 8101QL, L. J. OAUVIN

J. A. REID, H. IL THEDGOLD.

Deze Maat.sobappij~ een zuiver KoUnJale lndellingen een der ouat.t8
g6f1utigden iii de Kolonie sluit nu alle. soorten van Brandverzekering
tegen verminderde prijacn.

Voldaa1i hebbende! aan Wet No. 10 1891 van den Vrijstaat ÏB)1ij
ook gemaohtigd daar besigheid te verrichten.

.Agent.lchappen in ai de VOOI'DNWl.te Steden en Dorpen VaD de
Kolonie, alsook in den,Oranje Vrijstaat en in.Natal. .

W. J. llERRINGTON,
8eoretaria.

'8(- .... ',~..A. '8(_C:»:miI':E:9
. K A A;PSTA 0,

HEEFT pas het beroemde MaultJr en, Sporting ,Magalij~ Geweer
ontva.ngen. Het laatat;e en beste wapeD voor bet eohleten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs R.7 101. nett.
Hagel Geweren, Rifl., Bevolvers, en Patronen van de beate kwaliteit.

Dynamiet, Detonators, en Lont. ,
Bteycles, Hicycles, Bicycles!

SOHRIJF OK PRIJS LIJSTEN.

80 Jun-(Per teIegrMf).-De competitie ....
hedet. .~ker op de walearltt, maar ar ..... geeue
verandcring in prtjoen. De ,oorrud aIIDi"bo::leu
bestond uit Hl baleD, waarnn 2111 balcn ,er·
Itocht werden. Bijna de pbeele boe"eelbeld be·
.tond uit "etwoL

De YQI8latml.,.eeren marlt' w.. daM week mj
It'ood YOOt'Iien· met een middelmatig. _imeo!..
u.. au"l'UI! ..... aoed UIlen on ..eralllJerde pnjsen.
oe pnjlCDtóondeu pDO ,erboter!lIi.

MISS :MADE&, op het punt LONDEN.
staande deze plaats te ver- ( ,_

lawn heeft de Ondergeteekenden 19 Jun - (Per, Lel..-t) - Do wolmarlr.t il
" d bl' k k iietwat tenner ••geautorl.806r pu le ~ ver oopen, • ._

OP _ JrnlBEBLEY.

WOENSDAG, 6 DEZER, I(V", IN -- J_ ~ ..Ol.)
2' JuDi 1898.

Haar geheel assortiment HUIS· , I. ti. £ I. d.

RAAD, bestaande uit Voor·, Eet., ::~;; ~!~~ ~~~
en 8laapka.mer Meubelen, als K..... Mieliemeel 0 20 0 0 0 0
wn Ledekanten Eet- W88Ch. Kalerkoorn... 0 16 0 1 0 0, ,,' 'ZemeIIl1l 060 000
Kle3d., en andere Tilfele, StoeleD,I a..er 0 a 6 0 0 0
Sofas, Tapijten, ~ extra goed Voer... ~ ~ ~ g l~ g
Piano, BeddegOOd, 1 linis Klok, ~ ::: 0 a u 0 0 0
Glas, A.ardewerk,'! en Keuken- Aardappelen 0 a 0 0 0 I)

gereooschay' enz.! en wat meer ten ~ lb. g ~: g g g
verkoop za worden aangeboden. -------------

'erkoopl~ te beg!inen. om10are J.m. ~OOPING~l

PORTELIZABETH.
Br1tsohe beginselen.

Kapitein Brabant verklaardt' Dondl'r,
dagavcud op een Jingohond )'er!raderina;
"Men ng op den he"r Hhod~. "fl~elall
de verpersoonlijking van ~ll~Bdal ru..n lU
BritllOhe be~io8llleD en in Drirl\Ch~g""rn,.
ken aangaande ~g ...erin:;: b~W()I),I..,rl •."

De1.e verklilring we!'1 mt"[ uitlJuudl~
toejuiching ontvangen. Dit I~ l..,hr d.
beste wijze om IIrit8che hf'J.rlDtIIllf1llu
minachtin~ te Lreng6n. Is het et'D Brilrl
beginlel om d~n datum Tall ... n brieflf
vervalachen, hem dan over tp !leiD~nOlll
het Britlch-e Vubliek te misleiden ~ 11
bet een BritIOh ~j{eeriDg1l·gebruik 011

den hoogen commifOllaril te Lf'dri"¥,,B'
Gelukkig dat Brltache begin""leD n!el
van den Jingobood en de GIlcharterde
pen afllankelijk zijn.--_---

Onafhankelijkheid.
Nadat de heer Solomon I~n "tem t!ffD

de Rhodetl-regeerlng had ui If.febracht.Tffo
IICheen in de JQhannublirg Timr~ H'n hff·
tige hrief te.gfln hem, h"lll llit~cheldendt
over zyn cre<lrag: "dRlIl' hij al~ ad.ill'Ul
mn d", De Been Co. £7~) pH )'lar 11..1','
llet an<lertl woorden, wen had Tau
heer Solomon verwachl, liat hij zich GOOI

die 80m waarvoor bij ZUlledil·ll~t.nID

wa:lrde i;t'~ft, zou lateu "~qual"'"" (Jf
kO<lpen. Dit II de moralitt-lt T.ande
Mammon-aanbidden! Het krachug ~
t.eIIt VilU den beer Geo. A. Huy in hf'I.,...Jfdt
bla.l van 21i .Tnnl. is epn hpT1l()d;~('IJt
bewij. <.lat1111 .. Lnj:elllCbeu III {.!:ld·Afnl:a
..icb Did voor Rnli! I!ederhnigeu.

A. B. DBi vlLLIlCas~ 00* A.P'8I.AOBIL..
I Juli-Te KlapmUlAlltMle,punlen eD _ta.
J. W • .ll00IlUJSB J .... OD., AJf'8LAUIUl.II.
7 Juli-Te Moo~, IIldeeIlD' 'JlaIm-bur7

'fUt,*,
H B WILLLUlS, AFSLAGER.

10 Jali-Te KoopmaaafonteIn,afdeellD, '-rkl,.
W, .. t, ".., en wln.lteIgoedereD.

WH F KLEYN,AFSLAGER.
:I JuU-Te Oaledon, ~ eD merries.

J G LIBDENBXBqJ AFSLAGBR.
11Jllli-Te Woroeeter, " .. ttIOed.

TeW JOHN80N, AFSLAGER.
20 JIill-Te Rietfontein. A{blolrTeo ....berg, dj.

trikt Lad,-mlt.h, Jennde b....e, boerderij..-:tllCbap
buiaraad, ..... beDe_~ de hUllr 'fall. de pluU
Boeamaoept.
v'AB DERSPUY,llf)(JIL)(.llU,c)o, Al"8LAO."
8 Jllli-Te ll00n..bcuI, ~ 'nellde bA,.

boerderiiJereedechap, eoa.
P. J. B08JUN ~ ZOON. AFSLAG....

S JIIli-Te 8telleuboecb, kDII&bur bula-t.
PJJ IlABAIII, AFSLAGBR.

II JIill-Tf Tul"'h, Slaohtkoeien. lebapea ea
&okkea

J. II. 'IUlU18 ~ co. AJ'8t..GIB8.
11 Jull-Te Klapmllr.a.tie. Joed 1I'IlIir'_erde

~n. .
L J COETZKX, AFSLAGER ..

'S Aogustou-Op de plaat.e HennopeknaI, _bij
Hootkra&! lltatle, " .. tc-!ezt levende haw.

.A."LLSR.LEJ1. Misverstand.
Gil!t~ren ontvingon wij het \'(,bnd!

:Il!t'grnm :-"yerw ijdel' 't Leo.,rt;<;hendl
mi8ven;land alt! zijnne tie komende el.l·
tie 8lechtl \ OOI' l:én lIe85i~. Dt·te indnl:
nntneemt de Doollige belan""t,lli~.'
Het lij dun a!g(Jmeen bekenJ. {'II wy tr'·
wachten \.In OIlll6 1~aet8, dat ~ti h~t Itg..

meen .ullen verkondigelI, (1at Je 'IIe~
vende verg'dderb:lg TUOI';' ja"r gekoulD zal
worden. Men heeft met een "Igcmftffl
el..ktie \'au hellagerbuie le do,'D, ~D nlll
met een tU8IChen-elektil'. Het hOOfer'
buil weM gekoren vonr i Jaar, ~n DB
volgt de 'v"rkiezing van bet lagerhuW
voor den gewonen termijn Tan J jaar.

31r Henry Jnta.
Kort voor de sluiting van de p811afge-

loopen lleMie van het parlement werd Bir
Henry JtltJii speaktlr van de·weqrevende
nrgaderin(l, den welverdiende u dank van
het geheeie huis toegebracht voor de be-
kwame wijze, waarop hij zijne hooge be-
trekking heeft ven-uld. Vao alle partijen
kwam de loftoiting,dat sir Benry de be-
raadalaiingen met eie ~te onpartijdig-
heid en omoenchrokkenheid heeft geleid.
De heer Tkeron verldaarde, dat al de leden
lIieeda met goeden. raad aanpaode de
regeil nn 'het huis ot de wijze wlarop .~
ieta moeeten voonneUen, op de vriendelij k..
ete wijze door den Ilpeaker werden ge-
dimd, en de heer M,rriman geWUfde van
de verlaIDeliDg der Onderwijl-wetten door
Bir Henry gedurende 't reoee bijeenge-
bracht.

De apeaker is ook een lid van het hail!,
en daarom moet hij bij deze elektie ver-
kosen worden, even all Il de andere leden.
lndien herko&l!D zá1 hij heel waanlChijn ..
lijk weder tot speaker gekozen worden. Wij
gelooven niet,dat er oppositie zal zijn tegan
zijne herkiezing als ·lid voor OudUihool'n.
De positie van'den lipeaker in het huis il!
.. n van groot en !av.loed, en hoewel hij
geen litem in de deoatten heeft, toch
brengt zijn po8itie het mede, dat hij voor
zijne kiezel"l! veel kan doen, indien eenige
behoefw of lIangelegenheidonder zijn aan-
dacht wordt gebrach~.

De speaker behoort in het huil 'tot !re8n
politieke partij, en '\v ij zondeD het lt6er on-
wen8Cbelijk achten, indien hij iD zijne
verkie&ing genoodzaakt werd partij te
kiezen. Wij hebben dan ook aUe redep
om te zeggen, dat eir Henry zich neutraal
zal houden in deae elek.tie, en wij ntden
de andere kandidaten, wie zij ook mogen
zijD, om hunne on,del'lteunel"l! te vragen
hnn eene "t~m voOr air Heory te geven.
. Dl' heer J. H. Schoewan, die e<5nkan ..
didaat waa voer dell ZuidwdtllelijkeD cir-
kel, &al waarschijnlijk den tweeden &etel
vau Oudtsboorn met,It'n heer GertOiivier
bestrijden. :M'en verwacht oht hij 'alge ..
meene onnel'lteuning zal erlangen. De
h.. r G. Olivier heeft de opderale~niDg
van elkflu Afrikaander en' vriend V11n
Zuid.Afrika door zijn handelwijze in het
parlement verbl"nrd. Er ziju in de ki8l!..
afdeolmg van Oud18hoorn toch nog een
meerjerheid van getrouwe Afrikaandel'll,
die r;ich niet mt't de handelwijze van een
man als de heer Gllrt OIi vier zal ver ..
eenigen. AIB men elochUi eenageziDd en
wakker iJl, clan r.al <.1.. overwinning ook te
Oudtshoorn aan onun kaDt zijn.

GEMENGD NIEUWS.
EEN BOLt.I~!iD p.u~ft te Bo~.burg i>!lnI

een hu!. om"er pJoopeD.
• Er<GELIlCH il een nrplichl ondtr ... rp ui II
de lagere IICholeu nu Ja,pan.

ZUNE EXCELLEI'ITIE de goul'ern.ur c•• l hodr!
naar 8teneDt-ch op eeD jacbt tu.IIJt.

DE lOO'TONKrnpp kanuIl kaD et'n I'rp)<Cl*
15 mijl nr werptn, De ko~d V'D detc ~....
weegt 2,6(10 poD'"

DE HEEft JOHAN J()RIS~[S, jon£!llt' IO()n nl

rechte lorilPlcn U!.W 1~ld~n Sl11!(JUJu\t:t'rd \.ol
dokter in de tet.-bto",eleu,chap .

ABIA, een BUut<:> oppcrhooJf,1.1'( II kI.,,,"'!
nu MOIIh8llhU. 'll oomlch, J\,. hc,hk .c.·"rdtt.
Abia i. ean ';elop!;"~oed. knITer Cli J, ...l "lt""
al» tolk in bet ma;.:u.~ra.a· abof

TE PaEToBIA ia, vol;.:eD!! de {rril/(r,ln .Id·

ti",r, een ayndlltljaL gevormd. J"l 7.,,1 ,,"(,lt.
de mukt in eigendommen gehed t.· l..1..,,!OChti
door bijna atl" Yerkrtjgbare e,,'en cor le koop"',

DE TUUTEIIlI doen It'oede lak.". E,·" l""
sehimpblo.adjea die bet doen HJ{".,.nltnot ;...I
Jobanneeburg, lOuder uitllOoden"g c.,,"" ,lJ,!!
.elfmoord t4I plegen, _ten 'Kb ,d..rutll-
Rond Po.', lol

Eu UBELOIU,.!Ii. iD de .t.'ld onlran;tn'
W. J. Hanoook. ge"neD leoretarl' \.n d. KI:
de Goede Boop buu .... ereellll(1ngh''''eD ""I
Moor uit Enielanol 50.1 _ertr.kken uuder ,,,,,,,ebi
nu eeu poliue-ageat.

D V . ,,- . II ""rJ"'"R. ILJ(lE~!va.n t"lctnr1;'1C'j,,·!:I .. ~
bosch, Oet'iD(h zich mt'l liifl~ ;'.1d.._ ~'. l,ral
ReiD"t in verbl.T.d mt:t rlt:O \'~kaiJ,lt (u· "J' n'd
onderwlj..-r •. nem r.al wut ce" ~. i ..~, ;'1, •.'.1VI'
ge"eD wordeD een kracbl!" ..."U~ J ,.' ',. n'~"
\'an het onderwjjs in '1 HollarJl,c., .', l upot
baar aldaar te .prelren.

DK HEF.R T. P. TUf.n'I~- '("oln"II.~ "",,,ri'!:
Afri.k&ander Boad\ 1-8gl~tt"r.:a 1[,lar \\ ,_ rifle"

"ertroldten. waar hVe60igc dagl" rT" r",r ;;~
zal .ert08Y8D

1
om. dan gelllge Yf.efl'.h', t

ceater Le be&Oe.tten. Ttlgen der) d .. '.ufJI \filmt!'

d. alaemeenc henóemiflqn,'cr~.ddl·': loo" 'I.f)~

&al worden, bOJp\ hU ln ',''lt .""':",,,, ...

Hrtli te ~ilD. '. ; '~'
DI: KUIDEKL£Yfr,nH S - \\ ",,' t .. l '.'

g".telde KimherleyfOll.enan"l" 01,,'" ","i'of
clan om de Da Been aand e..: l.. n lol' 't;. ,] pp ;' !~;

Stlgl1ngh en Blll'ton. hvud .. u, ....it dt C"p' .Iltr' ,,' 'J. - ,.. : 'i':'.~'·:
t.e weLen. }.lt)t!leu III dn,,;!'t'll 1,' .' .

De algemeene Bondll ..henoeminll!!ver .... an de de'lri,·hoopen tcgt'n ~." ,... ., .. '1 '~"':
gadering van Barkly -v,reMt is nO~ nif!i ·Vn;.t1a,.:he ""rumand ... d.,t I, ;,." ,I .. J
g~hoOd~t1. tn;tar waarric'h'jnlij" zullel} 41t~ buwokt hH.'fr tot d~ ,.!I("L:I;I.' , ,.t,ll'l"
heer,," S~i;dillgh eu Burt·.m (advoltwlt le denacb Jj'"hoor.· z..,._')'l "I"""'" It' ... :' .ie,,,","

Kimberl"T) du Bond ..llau,li la(.o'n wl)r·,I~Il. eo D:>g aodere pla&l&c,ll....11 Jo, f: "." III
r;"rst.geno'"mde il algemet!u lJ..k"lI,1 ""-, koudollolatco? . . , boO
wordt sterk ondencteond. Uil I, 'j .ch.Jl; ....EIWn·TH;ING.-Iobet Cra<JOc,'" .." ,,,.
eetl Iloede kane le,ll~blJe'" i".t:,·), -l"l, lUllAtledenf"terdAIlF:",et:r•• ~ ~.,,' '::",'I'~
(11lII Dood .... lJorniu .... ru. E: I"I~ III uU~ g,fld'l(rn; p ~Ihl .en j;h'~Cd", .' 7.""

.'" '.. . , 100 eeD .11h Dur ~, i,I,·
blaf) puullceel"'n W:IJ een un, [ ole kanil" te halen, en "ebruil"o wnl C

datuur vaD a<h·oka.at .Borton aanbe'l'eltmde. mUl' bFOLJ later <1'1 de '!' .
Deze brief "'erd naar de D. F. Adv~ti3Cr koer 'UI. ZtJ ge\'()(;Jol. ,'0, I '.' .. ,.1<
gezonden, doch dat blad weigerde hem te he' ~oed... 1 genotnrt te he'· (' , ':"
publiceenID. . bet .~ d." heer Purvglo~., 01:.," " 0,11,:,:01

De aanbeve1!na V"oIn:lJ \'okal&t Btl, ton ar·6nl~ I~ ~t .• "ed""j ,wa. en, . 00:"
...... '. wn·! ~o lund dal '"U hct ,'.v'''< ," /

lA dil d~delUbte wellerlllg~I,~1l \',111 du bad ~Yorleed_bjJDa plol4<:llna, ." «I ~,e;:
bel<:hnlwglng, dat <le beed Q~I"1i der eeDwoiJJillepteD had werd ml!. ...:... ~• ..4
bpllil.u1teD IMJD ~11·kweatle ld. l[aar kie. "erd ~ _t ODtdtk ... 1'\1l'\1li''craer ,.
ltD d1q II AHl cluW.IUk, bij cleCitdw'· .......... •

DB ZUID-AFRIKAAN,VI •• .aY

O.BS LJ .• ».
ZATERDAG, 2 JULI, 1898

NU OF NOOIT.
Onder dit hoof«l zendt een waardige

oude "Hugenoot" van de P8!'>rl,beroemd
in 't verleden voor hare oprechte patrio-
tilme, Olllleen eI'J)8t1i en diep _doordacht
beroep op de ki_1"I! vao ODJland. HIJ
Wijlt daarin op de hooge idealen en vute
beginaelell der vaderen.· Bij ziet het
dN'iielld gevaa.r dat OOI in het aangezicht
.taart, helder en klaar in; doch lijn geloof
tnamfeert over sijn weem~ IOOdat de
overtuiging achoon boven all .. uitblinkt:
de nakomelinpn van zulke voorouders,
en de kweekeliogen onder hun oVzicht en
Invloed, lI1tllen r.ich niet bt IChande laten
maken in dese doukere dagen ",U .ifting
en beproe't'ini.

De 8trijd bij de 8tembus IIIgeenazinl
zonder ZijDI! pel'lOOnlijke onaangenaam-
heden. Het kan niet aangenaam zijn om
een ondf'n vriend, die zich tegen ZijD,-olk
heeft verk.l&ard, in eene verkiezing tegen
hl werken en hem rondborstig te ver~el-

. len; dat hij niet op de ondel'llteuDÏllg van
sijne t.roUWBtepel'lOOnlijke vrienden meer
kan rekenen.

En toch eilCht de ware vaderlandsliefde
en volkBllt'fde zulke offel"l! op het altaar
van de welvaart no laod en volk, want
daardoor verhoedt men veel grootere on ..
heilen. W:.It !poet er van on8 laud wor ..
den, indien de kapitali.teu het bij de elek ..
tie wiunen? Wat lal het gevolg weun,
in<liCinzij in de hoogste betrekkingen van
politieke macht gesteld worden om hun
iDeluk-politiek 0 ~ "conltitutloneele wijze"

; voort te leUen? Zullen de republiekeD
louder lItroomen van bloed uitgewiloht
kannen worden? En hoe vreuelijk uI
de t.oeetand zijn, all 'v~r tegen IOO~,
broeder tegen broede",tepbover ellraar in .

I 1'lJandip kampen plepN lijnl zal ek
b1twrb..ld Cl&Il Diet b,j)lldml mul~
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Groot vlei, 17 JUDI 1898
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Wellington, K.K.

. II! f.Onduwijzeres Benoodigd., .~Ialall&Hasse rI~~~~:'~dE~t,,~~e~.:~~::
Juli, voor de betrekking van Onder-
wijzeres voor 10of 12 kinderen.
Certificaten van '1flkwaamheid en
van godsdienst worden vereischt,
Salaris £48 per jaar, met vrije in-
woning en kost.

D. P. RUGO,
Brak.

Gevestigd meer dan 20 jaar.----
Malan & Hasseil

(r)daI79S Malan & Co.),
Carnarvon,

24 J uni, isos.Lakcu verk oopers,
J'.: ostuummakers,

Stevcls C!l Schoenen
Fabrtkant6fl

TE

Wellington (K.l~).

--, ----<-'-----.,-----

-lIET GENiS liEN ALLEN.

UIJNHF.ER,--Negen maanden gelecleu
11 betuigde ii: in een brief &all 11 ftJI

je ~e uitwerldQ${ van RBE.UlfA.TI-
CURO in mijn genl. Ii: ben60 Jaren oud
en heb 23 jaren lang geleden UIl ClI RON-
{SCHE ASTHMA en RHEU1U.TIBJt ID

socht verlichting vllll nIe beroemd. re-
!ru nd igen, en probeerde an. lI01lder baa& !--
vinden en bad in mijn geval ..n. plooi III
nenschel ijke bekwaAmbeid Tmoren, to$ clat,k RHEUlU.TICURO probeerde_ iD_
lijn mijn NC:lralgia, &heomatielt en pijD811
in hoofd en .... ngt>.icht verdwenn lID het
nienws is ver en ,"jd "",preid dat ....cm'
rneellier V AY HOOT am per heellemaal gesowad
wu val, Jie wondPrlijke Medicijn," l1li dit
..... werkelijlt het jlen!; .lk_ dï. )tet
probeerde t..,.""lt het ~.

De Leer J ....:Ub.0 ZUL Tan Vla.i:fouteUl
(3 our van bWljwo t,ut")(), it geoezeo ..au
een schiju baa.· ""S",,,,,, ..li)ltgo!'al TU .Bh.a-
matiei: en J...:h'. N"",t, ."i .ijn awed,,-
MeTr. V ..l1 ZiJL ....... 11Ii). ,,"U lII" ....n e'lf"J" p-
val VIUl " Koorte Zie ..w ... 100&1.&ij b.t noe-
men. De e...t e d....... itlll!:UMATU.':URO
deed de lijdeuLI" jPhW' milt' Hurtig IlapeD .11
mêdec~ n ... n.! vU<JrW,.n.lld tueJ(ediend,
hoewel de buren en vrienden &aiden dat
uj niet verwachte ... Jat bl) l... en lIOJ1, _

Jui tu',e·maalluer..ln !{etnigde , ..n db gea_·
l" ...ch t fan de J.Ull!.:11.MAT1CJURO·1D
PILLE:S.
o. oude beer V.lD Din WlILl'. TUI Reddenba7J,

werd I{unezen door Nm bottel.
D. 'heer .~, C'J.l!TZU, .8rand.lei. Middelburg. o.O.

eond d.>d<>liJi: •• rlicbting. .Mijo 1000 Ju UI lIIifa
""n')tJIlvlldt:r, de bear J. A.. S.lT.'-aD 1Itonderboo..
Bun"'r~dnrr, werden ook W"neusD IDMI' ik moet. Da
•10,,,,,,,-1, bl'lf uw t4nkbar. 'fTieod, J. 0, na

JONES RHEUM;ATICURO.

Besten voorraad Goederen
I\' 1>1,: l~ur.l)~IE

Tt'gt'!1 li i r:':'ed:l:l~ll('Prijzen.
.\!" )1" L !I':::,k.,ff'r hebben wij

1,'pan!,I,'cll vu n ,k best e ' Kostuum-
):t .nk-t e rs III lid land ontboden.
/' il 1., J>:l~ :ilt EUfopa aangeland, al-
wair :Llj Jl' kunst ln-cft geleerd in
!,croemJI' Luizr-n on-Ier het beste
t{)('zicht. Wij kunnen dus de
nieu wste en voltnaakste Kostuums
mogelijk vervaardigen ; g8tai~e
daarvan de getuigschriften, de rut-
nemendheid van haar werk ver-
meldende, dageFjks ontvangen.

Daar wij aan elke Dame de ge.
kL\'cnh:'!d willen g;Yl'n om zich \een
dier \ "hlaakte K\11l~t-8tukk('n\ te
versol,» rTl·Jl. 111'1,\"·,, wij besloten
de!." K",t,,":l1" vour pellen korten
lIjd 1 :" \" id, :..1" iH'ijzell t e
ver a '"" \': ,; ?11l\"n op ver-
zOl"k~r!l '1",', ",·lltl.'ll van onze
pr:«»: ~'" KI., "i,:,,-,,,totll'Tl, alsook
vorun'. \ I:' "".::, Ill' m.rat m-ruing.

IL-ill,i, , :, Tr"',l ,\'-( lrtlL-rs ontvan-
;':L'O "1";' ',II'::l' lll!\ oc'rill::. Kostuums
sierl-jk l'PC:TIluh:t 111('1 d" prach-
tigste \l'riJill,Lng:s-sIUIT"Il, vooral
heuro. f,[ il"or ""Ilu:lakte schoon-
heid v.u: "), \'01Ivdl~ voor
£:1 }I'_ "!, Cl "-. "r1., t.: ~ 10". Od..
t:,j ,';" ',!, t:,', 1, '3. IJJ. e n l.oogor.

H_I It'""'lt. Zuid-Alr,k .. nsche ~midd.l ._
J »-L t ":(t.,,u»ti.k. ILbeulD&tiocbe J icb" LeDáe
Jl('bt, jlt't.qr Ji"ht, ,\~rziob\-pijnen,.u_, en b..
eel e dut zeodeu 1l""...llen, 'feel erlf"'r daD bo,..apD
c.""md,,, ~r)l"lcn, I ••• rkrijJ[bo.ar ftlI all. Apou..
k.. en Wiuhi,.n door ~eL... 1 Zwd-Afrih.

GOCVE IC\EMENTSBERICHT,
;\1). 211, 1898.

tot L:.' I.

!)l'f,ar1;·tTH!flt van Landbou w.
](":'1' de (;"c',j~ !luo!" Iii )Iaart J ~~,~, ~~

VLHIlJ:II;j)\T!{KI.AARl>E LA\"DEX
Pili IKW.\\"II\"BI)OttLI\"(;E\" HE~ER· 162
Yl: ""111\ lTfKIEZI\"(i YULl;E~8 ItlJ
\VI:1' .jil Y.\\" I·~:'j I~

f'>n I' 'Ire,: [,')l Kil-,,]-.,t,)ff"T1
,':T":l '0< _" ': c ,Il I, 1('':'':1 1 'I per
\"IL -""" ''.1 :,",'1"- :-':\\al"tt'
kl!·t.d . ...,-, ,;', ", tl'[" :-'/)(I:'tt'll, l·~·cn llTI

ecu .:...,', H : I', .~ LI' I:.

()
:\IJLl_( "Jl k,,,d'k':' dc Wet \"", .17 van

l/'i~fj I II Iii t\._'t"lIIt.:1I \UII .Aruktd \ 11 "tin
\\'d ~'\' 411 'ali l .....~'.=:,. wordt hicrmedu ter
uI 'l'nln:l:l' kt:tlldl'lJilill1t' ~t:'I>uldict;ord dat de
::J~';I:'llu"_·lud\· pJa.at:-'CII, gch"!)cll in de Afdoeling
Yr"ullr~. VUIl elJ La. 'Voul.idag. dUIi Oden Juli.
1...'.·'.... (l!.eT' /.U!~t:':l liin Yoor ultkiczing op de
WilLe \..Ii Vi) dt..: Y'Jorwaardcll l:H:paakt. iu de
;;l:I10Lllillt.: \\'d 4tj VUll lb~I.). en LHJTJlLL uitten· 171
:;...:zd. \IUI:1. - 172

1 ICl!l r aJ:lluck om zuudanig land zal 17a-
s.cbn.ftl:h!k gt:da.an wurdelJ ,Iall dvu Clvieltn Ji.
(·lJmm:l"'-, ....tn.., ,'aa dll afdccllng ·....aarin zoodanige 175
lanJen !=(I.."Jcgl'1I Z!Jl~, dill d.aaIup d~n dag lal aan· li6
Ll'tklf;L:l \\".•;111;[1 Z(l(x1:Wlg a.lin.·.(J('k door .hem 177
fJ:ltYar1";t"!1 ll'i, UI het UllllUdd~Jljk zal opzenden 178
n:l;,r d~~Jl ;_lllllbtt..:L 17Q

:l, V 0Vr dl.,; doclt;indêil van Jell; \Vot zullen 180
êonig(J ~W.U: \lf mt'cf li3nzvo.:kt.'1I Yuor hctzt:1fde
:and (Jut\'!lngl'tJ (lP J.enzt.:ltdt..!n dag, na den
~brllrll \'il; kl'l\!lbgcvWg, I)e~(.'houwd worden
ë"/Ilkt ti::,.: ~t·daall Ic ZIIIl. .UO all_, aanzoeken
io(L"ia'lIl \U,'lr dt'lI III do k~1l111sge\ïng bepaalden
datum wik)) lreuandeld wurden ul""f lij
gniaan Warel\ "I' d\.!ll aldu14 bl'p·llh.lun datum,

:1, lJc M JI,,,ler .al de landen waarom aid UI
IlUIl'LV\:k b ~l'daull tutlkenn~D "_tIlgen! de priori-
kil \ :lll het uuuzvek. lJlih Jan wao neer twee of
mOer I=zu~ke" [;ciIjktiJd,g "oor Iwuelfdo land
gedaan liJ'>' bel rccbt "un priuriteit be.li.t <al
wlJnltlrl "'?Or lotlTlg'.

4. IcJer apl,bm))t umland onder de oopalingen
l"an deze \" ct 1..41C\lDC declaratie maken ell aan
.ijn aanzoek hechten, \'1LII den "olgenden
tnhuud'- .
'.'_ Ik. [,UI.] (vul in w'?Onplaat. en beroep),

'c'rklaar ple<.:ht.g en uprecht dat ik van
dt:11 le{·fl!)d \'U.Il een-en-twintie jaren aD
d,<;ul""e)) Dcn. dat ik dit aanzoek maak
\"J(Jr rUlIII elgelJ uit.!IIluitend ~hrnik en
!llit. e,1 Illtlt din\ct of indirect voor lObet
gc!,.,llk of nut nn ('cntgen anderen per.
);(,un f""'g,,·narund. dat ik oiet du uouder
ben van "unig land, d3t Ik niet IIClukking
of uVC,..,.,nkuW8t heb gemaakt om iemand
;;mjcro in .taat te stelleo of toe te laten
,ju"r kv,,[' of II1lducziu8 he. land te
l,ck'Jm:\D t.en opz.ichte waurVH.Q dit mun
;\iiIll.lJt:k gedaan wordt." ....

5 Tt..Jcr appllcal1t ml teIl tndli wanneer hij
a.:lllli)~k d(J\"r, II!! den Ci"i~lell L'umruiM8.ris van
de a fJ-':t.'!llq; W:UlrJn zuooallrg land geloflen is,
Ik('(JItt.'ercfl eellc bUm gelijk: aan een-hriuligMte
'"ilil dl' wil.arde "all zoodanig land en van de
upmt,r if1g~ t'll ,uHlen; kox~n in ,e~balnf' daar-
Ilj,'dt: 1'.Jl III !;tl";d h!1 \"t~rzu.Jmt uf weigert urn het
larJd w:utrplJl aldu~ aBflztHJk gedaan iM. iodiun
aan heeu tOC!:"I·kt:IH.1. op t~ nemell, dan zru
~'·I.r'l{Jé - ....III!\ t111~'t)(.If!\\OjU\rdéJ!lkveroounl vcr.
kl.drd Wj,rdt.'ll ....lI01 du Rc~eerin.!;'; en in
hl "';lJ 11t.., LUid waarolIl aanzoek: g(,""t..la.a.nj1j ni~t
aa;1 h'~1Il w"rrlt tucgukcnd. het IxxJrag van tie
."m ,j')(n he'" ~eJel)(JDoord unmiddelliik aan
bl ru tt'q.l.~g('':l: ...ell lal worden.
li. :\;(11 I&dcrl'fl IlJOndli;en persoon kan land

tnu~L'kt<11J wprd(:11 I/lldt.:r di: :Icpalillgcn 'nln dele
w .~l. doch geen ['erwop. dw de g, regi8treerde
t:'i~ena,ar \ an laud bUlneu de Kololli~, i~.én geen
ptr!'>'XJII dil.: kIl tude \'iUI bet aauzock eenige
!'M.:lllkking ut overccnkoru.st beeft gcmukt om
cemgeu ""deren pe,.,..,.,11 too le laten het land
waarom aldu. aall~oek gedaan ill door koop ot
andenzinl te bekolDel1, zal land aan toegekeod
wordeu, en geen pe",oon zaL moor dali ééne
tgek.uulng kraeLtcn. ultkl~Lini onder deu Wet
kunnen oDtvlln!..'~n

7. D,· ~I ""'tc'r !,,,I uitreiken "an <len eenten
"!I!dU.':.lllt di(! d,) -.:u."I~··...;}th;'.'t!rdc .;olhJitK,! "-oor

i Ll!ld dodt'r O'L'Ztl\\' ct beeft vtrvuld, of, in geval
, \'.ifl tWe~ uf [ueer I,aIlLueken~ om betzelfde land
i a.;l/: tiC!l appltcant Uctdl~t donr loting, eene
! llct.:!ltle (Jill htl land \\"allrOr:1 aau7.oek i8 gedaan

lt tu b<ludt:rl uuder de volgende "OOI waarden en
cundltich -I (" ) I)c bcon(l~ zal l!!n voor vijf jaren,

~crekend v.n Jen eent~n JUli of den
~r'!"kn J aJJuan (JtJTMtvolgcude den datum
v,,,, Je lIeenll". CD ~l in.lullen het tijd.
I'"rk tu,,,,,hCIl den datum van de licentie
u" .oodalllgcu dag.

(I,) !Jc jaarlllk""be betaling. ten opzichte
van lovdall.g~ lIcentie zal J!in geluk aan
c." twwt'g.le \"On deu p'li- '-aatgewlcld
yoor bet aid u.' !jeboudbll land, tezamen
m"r ccn.twint",.te ~an de opmetinlf" en
audNe k~~ up zOodanig land, en zal
vu<.>rutt bdaald "urdeu.

(d LJo st<.lrtlnil Dotaald tcn tilde van bet
aauzoek .al zou III betaling ":lIl het bedrag
'·",,,.;buIJlgd up den eentvolgendcn 00", .

tcll d"ll van J .nuan of J uIi. naar het
gc\"!:~J ulOgc 'UIl.

(d) Dc pef"l'uOn aan Wi~D zoodaniae lieem;e
wordt uitge1'llikt <al binnen les maBaden
no de u'trct.kinll van zline lieentie per,
""onluk het aan hem toeiekelld Lu d
1oCCnr-ren eli zal aoodanii land a:dus
Llllv.u oocupccren bebalve gol"k b:er.
onder IS bepaald voor bet tL lpcrk van 'Iif
jar"n, ot totdat bIJ c..n grondbrief \~t
.Oodanig land bekomt.

C,ti. voon mnd iehouden' onder de bepaIinlf6n
van du~ Wet kan ove~lIn worden _
dUTende den dunr van do !iIleDU, TermeM in::t
aat8t ..oorgaande artikel.
9. In het geTal ~ eenÏjJ verzuim gedurende

den duur T&Il d. 1ioeu\UI om de conditie T&Il

OOOGpe$it"~, iaII d. ~ dtlioeo~

Lil

..~

r:;;·,v{.'t ..l, ~,:~(i .. ...:~ \',),')1' Hluu:;t,:s un
.\.v,mt!drac·hr, ":IZ,

l),Wlt ..; Onll '!','n:á,'r:, Y:1T1 7 I, tot
21 " uil" ;:O);·:l·l1. BIj 't :Jcstellen
r.>'nd l),·"cl:njnn::; \"all i:dg"'t'D be-
lloudlgU word t.

Keurlj ifjl's y:,o al!..) ~oorten en
Vorrnl'n •• jT1~lujt ,'nde Thompson's
(vut'g"r:IIQC') l'l, 1/(,,1'~ lIeup-banden,
..n de I)l'r()'·rnd,., l' .13.
DanH~S Ullderkleeding'

in FlaneIette en
Linnen,

alles van Ilt't f:lt.'IIW5te ~()ort. K~aar--
gemaakte Klfld:rr_:oet!, ID groote
Borteenng. KU:l"cu, J ,jntc!!, Kant.
Bloemen, ChifIou:I, ~!\ljé'r.", cuz
alles nieuw en goode ,,:uarde, .

LinneR,
~id(l'g"Iht,llIl j" dl' Pl'ij7.eD III

Europa aall 't <:J";' n !. jn lJlcc]l'n wij
nog Standa:Il.l II;;t;d" ,,', :lIlU, tq;eI
minder auu dt:!! ;:C'WI'llI'll :tanlund,
ingsprl.l~' lluITJck.,,'s ~ll, :;Ij duim
,oor l~ tj. l.'n'l\d~un:! ;\u. ~; ;j,~

duim voor 1 lI.;.

Laken LIT1n"11 I-oor l'nkt·lt' t'!

dubbele beddL'T1. ,\11" ,oorten, l'fft·,
en gckl'j)('r,1. .\1 :::ót,'l"S en l'njz"1
op aanvraL\l·.
- Ko:nb:l:lr-;"fi "'1 j)"k"li", ,:ill' :;(1';["-

ten. ~l'ld:l'! f I,'~l ;11' -11,J ....~.

Wit ,n
FraIl"

kl,"ll
kl\ ai
tj,!., ~ ,: . "'" l' "

J : ( 'I( ii ; , \; ~1 , I - " [" '.' I
,1 .. 1

(;,' i,
'[',\ ,',

\\

~hJilt Ll." '. 1\],"
Tf.l!I},ir(l:: ,.....:1'\\·

g"nk,

F. RETIEF.

\",11 _:l t·; t

ren lIt ~

lnat.-;k
, I IIl ' ,f' (,

,: ~, '. t .. ' !'( I ~ r:

\'001' g{·l~:,lt-.. I!! I, ','z;!;L'r}~("ll1. 1,
VOGrr~all 1/" ,', (",:" ,

Hcer"lI, r>" -.' r
Li-

N II&ID Tan Pi.......

Keiappel..2a. 6f L per 100; BlalIwgom in
Bakjes, 4e.o per l( JO, Bakjee terq.

TIl KOOP BIJ

J. J. v. d.' MERWE. P. ZOO,"
__ .ar, ' .....

Oe }'jndJIlY N~etlwePatente OmslagotHeuwlkantPloe,g
la oue eigene ui~Vinding. wij zijn erin geeláasd, de 1D08I1ijkheid, die·er
met Heu""lkaot Ploegen bestond, uit den weg te mmen CIOOI' dit patt'Dt
iD te TOOreD, en; beroemen er 0011 op, dat wij deo eeoipten Oma"
ploeg in de .ereUl besiuen, W8&rbijvoorJienÏDg it ,....k.d.t bij .ijD
~ behoorlijk<~.n doen. B~t is eeDe onToU4ft~ ~ lrik1iacbe nit·
vmdiog. ,WaDn. men den Ploeg omalaat, druit Diet alleen bet.k~
om. maar mf't oen~hefboom kan meo het wielgeetel ook it! een tq('8nbl1k
omalaan, soodat btlt, grovttlre. wiul beneden iD d. ploegvoor blij" voor·
tronen, terwijl' hé. kleinere op den bovC!nkaut .'!fn,- De 1rieJeli k~lfl.
Den ooie dieper ~ vlakker geateld worden, allD ftD het beattt InaWl'll1t11
gemaakt, en hebben W'~I~ bussen. De &bareD, Keuter» Strijk •.
borden, ens., sijn raD ecbt verkoeld Sta~!. ._,

Bebalve boVl'Dbreuoomde bouden .IJ ook aDe IOOrten l~!OI.'gt·n in
'I"oorraatl. ,!k' ,

~rje Pindlay 4£ CO.
. ATg,eene -IJzereowaren Handelaars,

:KAAPST~AD_
I .

Draad!- r,-nr-a----ad-I IIDraad I '
DE ONDBR~ETEEKENDEN REBBEN- IN VOORRAAD

AFDE.ELING VRYBURG INDOOIlLINOEN,

Duive1aKnijpen

.VUlIet:BDE GaOlfDL'f i'HOIJ:WAn RUUTI •
Bulb Tee

·8taDdaardl·. ,
Getand Draad.

Zwart Staal .
Draad.

Gegalvaniseerd ~
Staal Draa4.

Hoek Palen.

Opwin Bouten.

,.!tIiII ,1__ ·II 'frist
MAATSCtlAPPIJ•

No. 4, K rkpldn, Kaapstad.
. i-o.:r.'q8. 14:&.

.~1I1ab1l" I lo J'IBLlTT."
Te1dIOa '+ a80.~----

Opqerichl !_'!.~ U~~6.
Kapitaal . ~O,OOO
lIOeIII1'ft !'oDdI £00,800-Voor cJ. ~ ftIl ~ .....
1I._I~,III1'"al...... ....,..D.Acl~
tnn, v~ 0arat0n, 1'rUMeI ftI
Iuol....- Jbctela ... tm~ Sa •• liJD-
~Iupe~.u.i ....... ""
... YOOI' ba-,..... ... lfi"'l.,......,
iAq.iélate_ na 0adIrIi. MM'-
•• ppijeD ... YlftIIaL

V. Ol'de 'IWOrcfe,ln, van Verban-
d~ Wl..... en and.'" SOhul~.n.
vOor teenin, van Geld op Eerat<

Verbanden van vaatcoed en andef'(
loecJaekeurc:le secur'tt8tten.I.het Be·
teaen van Kapitaal, den t\OOP er
Vetkoop van Vas*ed on ande
" .. ndom.

, . '

TANDEN I
TANDEN!!
TANDEN!!I

Londensche Tanden Instiluut.
BEPERKT,

IlqItId,-tnltre· Ch&Jllbers,
PletI.

pon JljJ&bAb,-84, IItnstr&at.
DJ: DIREKTEUR

HEEFT de eer aan het pulJliek
in d s Bui~ndi~trlku>n ~

berichten dat luj een HEEL ~TEL
TANDEN in EE~ DAG tan
leTeran tege:l minder dan de
HELFT Tall den géwonen jJriJ!.

--+-
!llIColllUtt&t1ea ~hl el Gratis

All lIJn ea Brandelijn lOOptiedeJ,
EN

psrvATBVEaBRU~

J. W. KRAHE,
Wijn enJJrandewijn Koopman.

WENSe RT te. berichten dR~ hij
de be:IgUtJld "Ill ct'n \\ QD,

ndewijn ell ~piritul! Handt'JlIItr,
voor zoo velo Jar'"!ll te WOTC{'ster
door den heer George Quiu voort-
gezet, heeft overgenomen.

Klanten mogenop het VOO~I

der groote ondervinding mo den
heer J. W. KllAllt: steunen, doordat
hij inltaa!, is groote satisfactie In
kwaliteit e"l prIjs te geven.

Prijs Lijit wordt gratis en franco
op aanvra;e toegezonden.

Eene proefneming WOl dt vriende.
lijk gevra Lgd.

1,,7 Perceel I
151:! I ~

MALMESBURY

Opwinllachin_ Kxecuteurskamer en.Voogdij- en
Assurantiemaatsehappij

J. W. KRAHE,
W oreester K.K.

lW a
4
6 '\

~aivairlaeerd Oogjes Draad, alle grootten. Oogjes Draad=-.. ~ciaal!lter~ voor Draad voor Varkens.
_ VRUG"nNAAR bNZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS

, III' !ANDERS TE KOOPEN.

JAMES WILEY & 00., DARLINGSTRAAT,
KAAPSTAD.

6
7
~,U

ij
lO

II}.';

:: I168
1611
170

12

" 14ló
" 16

,17

" 18
Iii
:10
21
:Q

" 23
24
25

.. 2()
c

EXECUTEU·RSK ~M ER,
Voor de Admtntatrbittf van Boedels en Eft'ekten Tan OT.rleden

Pe1'lOD8n, ~z1gen, en andoren, ala B2:ecuteureD. AgeD_
Trusteea en Adm1n1!tratauren; de Belegging nD Jtaplta1e
80DuDeD onder Seour1 tei t van .vut Eigendom.

v.;\
v l1.'l!:ESELIJltI!: HOEST,
V~El!ld.L1JKJ: HOM,'.
V.a",ES.ELIJ1U: HOBS'I'. ~ GEVESTlED IN 1838.
"9~ CommcrcialltoaJ, Puckbam, III Juli.

(1) " GeAChte hccr,-Ik ben maat await cm
mij, c gevoelens uit te IIrukkeJlt manr "il U
ga;,rl,c dADk 1P~~~n. ["we )ozcnllCfll'held,JC1I
wl'IQ,l.,tcn ,('nicht dlJClr mij r&ll mt jIl hOOltI
Le Lcvrii,lcn, Sintede ·1 r.cht.-'fl'om1' 0JlCJ'atit0" .mj wertl.'t!w.uk' (,f_lt.le,!ic wi leu de
Dllit",,"e ke~r ondcrginJ;. ,loch G,Jddaok,
Ik I""t lIog) In hel Sr.&l1holnmcw', H.,.
Jlil'al, kOf! ni('mancl 0011 hCYIf:er'hOClt gubaiJ
bt~u!,,:u; lJ t ".... MfJf1ltijtllwolwurt!At bet
mij h'-clcmAAI ultpu'te. !Jc .lijndgheld rH.
veel 1,:11 l3.I:u "''''', \4"bru verlillUti en ik word
j li stllflt H"'lucki &onder moelie Of van ont.
alaiicu ..., rukcll,-f k ben. lllijnheer,

gel rouw UCu"C. ,I BI LL."
DOKTERS GETijIOENI8.
DOKTE'i8 GBTUloEN1S.
DOK1'l!:RS GETUIG1::NkS.
" lL"ulh j'., k, Cartliaf'2uhl WA a;.,

lil! !;cpr~ l~a.
.u liet ,I""t mij w:>&,liJk jlMOl gI!"<l<'II"" YDI
UiII\' t:.'''L'\~iI :utc r1.ot,.. .. l..ó_!UbU lWt'f1&Iant t
!;ctI: i.l-'t::l, eH Ik heo hel uu voor rtc' lftt\tld:
ach.l j,u"\!'1 j;l IIJij'lc IJtJAI,;t;l1cn ,ft vri",,,"
praktIjk v.)Olrt- .. ·~~hl'n·c".en het yn.n W100teJ
voordoel ",,<01t,k>r, Ik lijd ,lik"'ijLl ....
Cbronic Bronchi! i,., UWl' l'I~II!f III ue ~ni,;.t
remolie die mij ~"!\'IlLJlJkkdjj,,e vellicLt
Ing 'feflICbaft IlerhrLIrc ""Ye".1 ik nw,
Ln,.engee Ret pnlJli4.>k ftat n.a'1 Cfll:irrl.
Hronchitid, Will!~r vcrk(lu\Hlclu "I l'\.'ni
loor1 J.oU(( kwelhn;.: lij lt Lell EOenw C,. kl
Ilter),;,H: 1UlJl.--GtJtlOll"· d~ uwe.
.. A 0.\B8IK1., M.V., L.R.C.P. ~n L)I
ltdillbur~h. L.R C.tl. Cli L,M" tditfllur;;h,

IEBRUIK J{E~TING'S LOZENG~S.
.EBIHllK 1>.:>-;.-\ L!.NG'S LOZE:'\G&i.
lEBRUIK KE.~TlNG~ LO:t..t.:NGE.:J.

rJGlI\YOOJUJIGI A.CTI&moo:aPOB.~ BIJ WIT TA.J HIT PI1LLJi'm, 10.11, 111.

Kan...... HCIIlek....... Acl4 ......... _ •• , ...
.'(IIIGAlIG WAALI'I'IlAA.T,)-

~AAl?STAD. Jl
AaDdeelhoud81'l qpbQtaal4 Kapitaal~ -1· . • • • •

• •
f.

DIRECTEUREN.
..... heer J. H. HOJ'lOTR.. ' VoonIUer. E........w. KAlWI. (I'Irmá ....w.s beer W. HIDDDfGll, LoLD. .. Zooa).

• . Welecl.... 4bBIAN VAN DD BUL,
ir' (J'lrma Vlll .. BUI eD.Oo.)
, A. H. PETE , M.D. ..

IrZa die de h~er weuolle lUl te.wten ala BxecuteareD, Jl....
Bxecu&earen, of anderwa1D8j gelieTeD hen te beDoemen en lUl te rRellen MIl--"_ all
.. Bxecuteanbmer II • ItJIapstad •. ' , •.._.

Aanzoeken om LQnlngen, onder Securttelt .,an v.. ~~JU,.ndom,
tepn Loopende K.oer. van Intérest, worden dllpl.lJka. pdurellde
Be.laheld ... ur8n OTel'WoCen.!""'"---- ....~-----
DE KAlER ADlUNISTRÊEBT INSOLVENTE I.BOEDEIBIOOOB

,HA.m SECBETAJUB. .
J. H. N. ROos. Seorettarls.

"'T lO n).f~, 80 l'AAll GEI,lm., .. olnt>
KKATt~U"i; HOESt LOZKNOl>"8 cc""
werden b'Cltu\!\kt. ett de .-erkt.M1p ie lo; 'Hoter
fl:m ooit, omJKt zij on~"CJHUl.rtJ lIjn in
!tunnen vcrllchtin~ en ~"'lk)Slug Vlln WInt«
Ifocwt, Alllhm .. en 8'OIlchltil; elecbll .ea
go>clt verUchting. '

IEP A ALD ONeVER'l'ROFFEN,
IF,PAALD oNOVERTROFFEN.
lEPAALD ONOVERTROFFEN.
K"",:"~'. Rost LorcngcA, ,Ic onoYertm1Yell.m.. li,· V'Wl~ IHJq", HEKSCHH!l 0 en KEKL

(WA' ~:\;, w ...1,·" In Blik.ictt cnBulldtdwral]e
AllOthl'k.cr. Yt·r"tlCliL.

" I . "J

en ~L.:II'P ':-"',

In 11,. ~ :' "t;

t"itnl'::': II,
WIJ l't';l ,:' (',

geru:l;l~t \
de h,'1; 1I:t '

Et;ro:'11. 1';' ',:

.M a II SIll' 1111!t'll,
jr~.~l!(),ldl Il,

€ liI..

•'!! \ ~t '('~' ï;l: t,

I"

Nederlan.d$che Zuid-.Afrikaansche
" ":POORWEGft1AATSCHAPPIJ.: ..J'• ~ ~--------------M".k1ople1D, Paa.-I, ~

DE groote prijs winner Toor lioh.
te Rijtuigen heeft cen@ onder-

~d~g v~ z:uïm 25 jaren in de
l1!tu~g bez~~held opgedaan, en zijne
I'lJtur.gen ZIJn wegens hunne goede
hoedanighdid alom bekend over .p-

heel Zuid-Afrika.
Alles handwerk (en van goed droog
Hout) en gewwborgd goed te lijn.
Prijslijsten en Portretten gratia op

n'lIl vraag.
Let op het adres: ~. J. RETIEF,

MarktpleIn.
Tel. adres: Retief, Markt,PaarL

G. P. VAN ZIJL,
Vendu- A.talaav, Als"omeen eD

Wetlla8eDt.
a~IQD IEDERT 1870.

WTOOft ... IANKGE80DWEN.

I;lJord-
f.J:l:-:~ Il,

in C'1'OO( i" ", r-
& 'H_~~.-.~·:r.!,
vau li:", 1i ,
JOll~t'l1 ~'Cn
déll·ll: \\ urd:
rit rU:;l IIlg.

:,! \T ,.\ ~
:, ;)111.:t(·

:.: I'j" ur
:1 ~cLt,.j·

[':. ',: -: i Il Op aall·
,'r:l~l'.

.ua':l!' otl:-- rUorraal; ,'d') :..,";'flilt eD

uitgt,,,trt>kt b, j, bl·t Olim"" lijk dt·
waarde Y:lT1 :Ili,,~ (L' I" "'i,: :jq'n
Monsters wunlL-t1 ( I/ hU'Jl'K toq;e·
zonden.

Malan en HasselI.
\\Tttt' GTON,

Kunp fiolonle,

Kortste en ao~dkoopste Route voor Reizigers ~n
Goederen 'Ian lie ~e. naar JohannesbuO'J. Preto. ua
en andere pJaats$" in de Transvaal.

Daaelijksche · personendienst van Lourenc:o
Mar~ue$(Delagobaaj) in 24 uren naarJ ohannesburs
en 2i uur naar Pretoria.

Tarid loor Rtbigers IUllobannesbufg Rt tI:'--fJI .£3 ffl
ft " ,,',,' Prrtorfa OU 61. 46d.-eu.£3 41

" J Dagetijksche ~ersonendienst vanCDurban ('Nataf)
naar Johannesburg, PrctC'lÏ.:l en ar do ro plaat~n ill
de Tran~vaal en Oranje Vrij::>I;1:lL

MONTAGU ~~~------~----------------------:;: GEOOOlJLEERDE
-~ ....·_'t.

GROEN- ~n Pht:';artjp:Boomen,
WUh1Dgton., Kupscbe- 811

Zure Limoenboomen. .Baste con.
8i Tl'Doht.oorten enz., enl~, bij
JAOS. VAN DIR KERWE. J. ID.,

Blaana11ei, WeIliDpm.

BOOHP.IJ:D,! BOOHPJDI!._

--------------_
KENNISGEVING.

KIRSTEN & BESTER~
. Rijtuig Fabrikanten,

LADY GREY STRAAT, PAARL

OPGERICHT IN 1884.

0pMtW4 lipttaal
IIIIl'YI lo.4a

£S,UG t 0
.£U,OOO •• J. F. JUUUlI (laat.t -ran de firma VIII

Niekerk .. Kinten) en A. J. Emu (roar
eie I... t.t, 9i jaar Sopol-inteDtient n.n rit
Bergrivi.r Rijtuig Werken - de h_
Retief, eie Ville .. Co.), in vennootlebap
gegaan .ijnde .1. Rijtuig }o'abrihnten "
t...dy Grey Straat, Paarl, vragen beleefd..
lijk om de ondel'8teuDing van het publiek.
All. order. &uilen hunne speciale ua.

dapht genieten, en .nUen met spoed lIIl

netheid uitgeV'Ollrd 1I'O%"dMl.

...

De Kamer OD~t d. Admiuiatrati,
nA Boedeil 'iJ.. Exeout.lIND, VoogdelI
Trute. in lDIolyente Boedela, .na
Optrekken n.n Sohepenkeaniueh, Traaa-
ponen, Huw.lijn Colltnoten, Voor het
Yooncihieten nn Geld op te Ver·
baadeD, en.; en < A.I,re1lUl8lle A.pIatIGbap.
pa .. 1111 bui_ eie Jrolcmie.

yeruimert YJ. ID ,atg.
• blijte terIleB.

Tuigen eene Specialitiet

•• DI1UID'1'm11i.D :

0. Wel Bd. Beer TB..A... J. Lop, L.W.V.
Voorsitter.

D. W.l-Ed. Beerea

ZUID-AFRIKAAI\ BC",.

KONINKLIJKE )fAJLUIE~'ST
,

lJ, J. H. CaoUI" I DL A.. J. T Boos. De II CA HL' MA' LJl Maataohapplj
H. R. B. Gal.". A. J. B.uaolf•
G. W. D. BOlT, .A. W. Lovw. DB 8hombooten deur Lijn .ertnkbl

A11DITKUBBlf: .... '] E.aapet.d naar Lunden om ..

""- W I .... H LJ J V .l ._- UJd_ Woea.datr, te 4> I1Ul u..m., .,
...... • -~. MIWJ1 • • ,ur A&IUI Ibdeira ell PJrmoath. w Si. t H.lena III

... IUa!BIl. a.UTa, H. ~. '-ion aaal---~ de be-_Id. AI
De ~ nrPCIern elbn DiD. .. -~. op t-cJ.tr'. ~ in deo Zo_ te 9 ..'3' _b_uJcln.

.. den Wilder te 10 uv. Jal! 6-NORRA" r,'STI.It Ii."t. RII1'OUL
n f -CA }l1~lll'OORCA"tL-", ".I't. I!OBUI(If

A"I! !l-OU~VKUAN CAI!1"J,K, I\"f~. II ....
n ,;-rANTALLOJtI CAS'fLK, Kal't. IlU'CH,
"31-DlHWT fAI> CASTLE, II"!.t. li.uuu"",

'l. W. KOTZE, Secretarl8.

ALGEMEENE bin ... ta ,.. II_lud, fil Lu PallU
PElf BROI[J!: CASTLE, KapL MilIIlI..lLL. omtrent
i Jnll ( .. la St. Heleol en Á1ICdlsioll)

AIW1H)I£L C.A8TLI£, KApt. WIllDl<ll,omtr""t 10"
Juli

DU~OLLY CAK1LK, MVL W£LLACR, "rnlrellt
4 Aaguatll8 (ria ~,. lIelL.",. CD A""" ... wn)

GAB rH C.A8T ....II:, .ti lIi'l. W"'iU)E~, owtn:nl li
Aaan-tna.

Voor Vracht of Passage vervU<lge met
aioll bj de Agenten ~J.!I Uil CASTLB
KAlLtOOT MAAT8CHAl'1'IJ, (Bl'kt~

DOEDEL·en WEESKAJlE.&

Kapitaal
Reeerve Fonds -

£QO,OOO
£14,000_'

,,_ ... .&Aal.u.a- ".iJ! ~ ..
~ '!II Leca ...... A.dmlnl""__
"...... ont.ea, l'nIIIIII_ ,.._...

J)1Bm'lD&D :'.,.
DI I. bm,T ......

DI" ...

II. lo. IL hoWJr, L.•• T
•••• :8ftJmUOOtID...a;....... l.I...Lue-.ur .

~VDlDuaD:
IIIW ....... ._

1.•••• ,..... IlL ..
at .. ftltuplde S- _ le ....

n' I "6:....,bMr le.......... .
DI'" .. A's I BOeW"' ...._.

1111* __
~J - ....""., da ...., "1 ••....,. ...

U.SON:XdJN
KONI , KLIJ J\ B KAfLD1.K!\8 r-
mOl 8TOODOOTWT8ClW'PlJ

~JIP __ "T).

nB lbilbootA der Maateoh.ppij •.,..
ar.kka ftII KaapetAd DII&l .l!.ng .I..ad

'ria Ibdein, GIll dR aWieIWn W08IUICiIC l1li'ur Il.... .ta cmder ~vooa UGnAl(D.
.Juli la-I( :XICA:.', lilpl)( 'lil I!<
" 17-)( luH, ~.t,L 0 ,)HI~

Aag. lO- .,dIU:.', brIO ,cr,w, lial". \fr;. ~1
h li- II 'OT. I(AI" ~I"n',

Sep&. 7-"6 JR)!.\S KR,,' h, .'"L!)f

.%TB4 .. ""Ji:~ ,OJR ",f(°Kl..l~[<,
OOTB, Twh 11;",,"1 !UP'. ~KIJ..8()~, 'r:,1 etl :10

.lani
Ben n.n de M... twbappij'1 l:l(oie Btoom

bOOteD 1&180UTHA:MPTuN <pr "en voor
H.61LBURG, kort na de fUL,;I" mei .. tJ\
cleae MA.ilatnombont ....

RETOURliA1UJ t;Su""rE:'i(~ HA~ D
gangt..r TO'Jr ze.. M....nd ..u, .. unl' D GI4i""

~ ~ eeD Tarmll,denlljl UD Il' percenl
op den DlIbbeleo P....;agepnja.

BXTOURltilRTJES na&!" HAV!:S~
..ap de KUST .. mode., u:t«e,...,r" ,()(:r d.
wugreia binDen Dn~~ •• "oi"" I"" ol. l n'On
of Ule a..t1. M'WltAc:h .. ppij ,",'"""

Voor VI'IIOh&of I'''''''''f{.. ' -"
MIJ de Kaatnrwn TM tie
Ma.t8abapptj, Addl....I.,......r,

W. A. CURREY, 8eCretarII.-=t......r
G.A.MEYER&CO.,
'",port,l/rs, A/ge"''''18 Mdeloars.
8cJte,~sag,nl,n ,n [Xf),áit,,,rs,

LlWIJ CJlUlBII8,23 WTIBLSTB.A.A.T,

J EGllEN &leb in 't bijzonder \oe op bet
.J Ver koopen tepn de HOOJlR....MArkt-

~um ~ WO~ BOKKEHAAR
VJ:LLI:N, HUml:N ED%. Er ","un.!;
~lplet op zeDllingen nu STRUIS-
~. Uoedft'eD worden !rHJUrd
MIl he& Aocijoabotoor en met alle tPOed
dOOl'Jr8lODden. Alle ColDllllatee wordeD
dad.fjJk .1lit:~.OmmJdd: al.
rekeDiq. ... tJank Tan .
G.A. DYER & Co.,Postbus 660
TaJaarr..fl_'h Adres' lo G.r:OaGlx.m.lir- •



~DENI
ANDENII
rANDENltI
sche Tanden Instituut,

BEPERKT,

-e'lste Chamben, Sr otDflllark
Plein.

:>tth, 3-', ll&!nstraai.
DE DIREKTEUR

FT de eer aan het publiek
n d HUltendlstrikten tA!
11 dar hl] een HEEL STEL
;\ Hl EE~ DAG kan
tege I rnmder dan de
\ ,ID den gewonen prijs.

~ (;Jnsa unies goh' el Grit1&.

n en BrandewiJn IOOp~
ES

1\TE VERBRUIKERs

w. KRAHE,
1 Brauuewijn Koopman,
\~CH I' le berlohtendath~
de ue_ ,,;IJt:l,d 'aD et!n W~O,

IIJIl e '}IJrlIUI! Hllndt'laar,
\ 0 l J'1 IUil te W orCt'8tA!r

I Ilnl C'lUlgt! QIllU voort-
utt lilt/genomen.
L'l III )..!'ltl op het voorQ,ee1
, tl "J !t;l vlOdlDg van deo
\\ Kl \111 steunen, doordat

0;1 vote satIsfactIe ID
tel :" IJ~ IL' I{even.
I ·J.t II urdt gratl:! en franco
..I " tuc~l'louden.
{'CJ iUt,;Wlug wordt vnende.
Il" •

J. W KRAHE,
Woreester K.K.

~NISGEVING.
I

STE~ & BESTEB~
)tUlg Fabrikanten,
GREY STRAAT, PAARL.

" !laatst vila de firma Viln
ell A J. BUTIIi (voor

~ul'cI"tenrient '!'an de
,t .; \\ erken - de h_

\ I le ..I; l ) ID vmnootecbap
cl lt il' l:l.IJtUlg Fabrikanten t.
, '''i' I 1'0,,11 vragen beleefde-
- Il ie "'euDln.; vu het pabliek.
ltrj [U"'ln Lunne spee1ale UIIO
'1 H~I en zullen met lpoed eD
~ \' (lI" ord( n

en eene Specialitiet.

U ID-AF R II<AA"" 8Cn ~

KLUKE MAJLUIE~ST

) TL E 1Ifl" IL" MIl.LaOh.PCllj

"I booten deU'r LIJn .ertr9kbD
Ka.a pe t.a.d n&!l.l' Looden om deo

\\ ","..J~ te 4. Illil o.m., _
ol l'lyruunth, r..t SI t H.lena III

d"lJl~"KLnde op de bepuJda All

"TI Jl: 1\.1" RODALL
, ~ I A'"LA ".1'1 KOBlnoJ
..\ \ \~ti I( "a, t Hu

III ,( ASI' K, Ka,t !JUllie."
TI \. (\~TlE KalI H.U.IIIt;O'

lell fOOr Ellgelllld, fil Las PalSl1
\, I , 1\ III \LUIIIH.1LLomtrent

~ \ .... I !'WU)

-\... J::.. II \\ 1;([)t;K, omtrent to

\'" II. h:\[t \\ALLACI omtrent
." I L 1\ t.:l1 Á:tO:ll8l0n)

\.. '.\ &.k.D& ~ omtrent 16

- c I <lB8<lfB vervv.lge wet
1_ 1 'U V.lD Je CASTLE

Jl \[ \ 11:-,( HAPl'IJ, (Bpkt).

I,Mlr---
N IO:N :L%JN
1\ I (.1 h R .MAILDIKt\81'

TOOMBOOTMilT8CWPTJ
BEPERK.T).

ovolan der Maat.aobapplj .fJ£-.
eD nn KaapetAd !lAK .kof ,lAUd
'" urn dPll andenn W~ t.-d
..18 onder lI6Illeggende
OOR ENGEL.A.ND.

r" '( \lil I~
, Ir!' "

'li t,;!,,; y a: "'i t \fOLl rl
I\RI t ~nKT( lIiI

\ h"~' ltl !t(!.[)8

r' OJR JCIfr.KLAJiD.
I '\ I , ",I UlO" on' 8111 lO

\{ .....r,cl apPIJ'. meole Stoom
"Jl 1 H A ~I 1'1 ')~ vpr !!.tBll 't'OOI'

i( I' n" d~ AAnkc met TW"

(1\.\-1.11. rSlI" ..rENGI!:LA..ND
, Z~. \1""1l1~1I, "urt1.n ItJtfe"

~n VtH fTllfHl"t lilt( VAD 10 peroaa'
",Icl P""""lC"pnJ8
l!( ....AH.IJ!-:!':! n....,. HAVENS
'lT ..,(n'~n U!PM".! v'JO%' d8
lP I)". \{ • den I" rrl. Unloll

• \{ "''''' Xf r S'o"ml~)",-", .
he. v( I V""""I{" tHd rutfll .. " k
re" v"n ,le LJ I"JU ::IliutJI' I.. I

J Adderl.y.cr ... ,

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

\ rJendschappel1jke gevoelens.

I I J ( ~I -( R~ ) - Sprekllllde
jil r \, r I m tc-d ~rTlce club, tel lord
II 'i' 'crl'lKht one ~ .. eerboodeo

1t; v "I \an voor keur Uit te drukken
L 'k.' ~ ror den "'paanllCb Amerlkaau·

'I' \\ kunnen slechte hopen dat dIJ
,I " Ill'_ " irden hersteld Afge:ueo
r l "li' te were ld er vroillk genoeg
Ink \lt I.....!.t-"tr(ltfen geworoen du

~ ~ I-: »( hl! met on!en groorstenen
IJ Ir nan IUd wien w U altoos lQ

I I v e' n ,.Jll verwIJdereo Wire de
I (1.lnkl ,,'u bet een ochandvlek

Ei:lO schikk1ng verwaoht.

.' I " - (Hewer) - Do ho..r
"1 I. II handel.raad h...,tt besloten
e lit t"ftKOl ..l wcrk.ta.loog Iemand ter

~~ r! 'j za ke u "an te 1~l1eD

D1500n to verminderd.
--t

- (R".'-r) - Htlt Bank
Jl'" \._ Itv lanef IS tut 2\ p«een&

~ .... r l~n

:z:

KAAPKOLONIE.

DROOGTE

,,&~ ~IJI" -(R,uter)--Men
11~tr k" Lu. r ,erlangeDd till D.aar

.. j...l.~ IC' t j er Jr O~ UI

\ 'u '&I1lOll,""rdt tluk. ontJ...den maar cle
I ,a j.ll fÓllulUk ulets door uaar JobaD
, ... ,.u< de .lapb~ld ... u den handel- .
Dr Kolle te Kimberley.

, .. ,," "T 1 J L I - (neuter) - Or W
• 11~lrend. bactenoloog, 18 heden
I•• "d '"I~el[Qmen 00 IPng na&r
~"r ~.r.t.,")n Dr Kolle ""I oen
1 w~rk 111 \t:rband met rund6rpeat

I j ur L Jn bbo .. tonum IUKaapstad
\ ! ......IJ Ml

Gezaaide en het veld.

I J I - ('/",c'<Jall - Ho' ie
te 'r!:1 i Ll~-U t:r__bler prachul ult'.r
• IjlelI l_.ecn en IIChap"n .. orden
t cr vorwactn cl""r d,t bet be.t..

I • J ,n.(" bet trokp ,I dat telejfTaflscbe
I 1.... ~)t'"'{t met dl'" t)raoJ6r1ner Nama

ll1.IlW Il!~m en veekooJ>t'r~ komen
en dIJen gvedd L'\kell tot 8ep

Een kloeke daad
".R" I JIll - (R'Ulu) - een

, /.1..1 I ,,~rl bodenn 'ml<ldag door oon
.. a. lt \ (,frl II tin h~t tot !tt l'itar~d ur~n
, \ t:f P l:l.rdt. Tl dIe met tOn '" IJ' n \)p hul

P hll~ :1g~nt cU 7. jil }Hlrd werden
luwd

NATAL.
lIet Berea sO;}d.ndaa.l.

\ -D, J ...d Ik.~hc
x. Cl rin;t, lmdoouw

t ml!O (l gt}0J~ nl
I -'''7 \<.;rJel~k. Jl

ul~ jll

I Htj.,OU)\ dt!ll"\\aar lur :\ \n ht!t
.. td 1 It'partemunt werd hedeu wo jr.r

e" ~ 11 ... I \ 'in moord 10 de hew~erde outqdlge
'''ID,. In \er! aDd n..et den dv);] lan (,race

li .wvr lJ LJr ( larl<e m0681 burg"o geven dat
, n' ~,rr lIJd zou, erschunen al. een ge

:"Hl .l,. .. .MI voor !Icblelven en twee anderen
.11< lo bare Terklanng <eide

j, r 'an de o<erlooene d.t .'1 geloof Je
\.,..1 ,"",,,rzwt w.rd door 'le me:llclin

,Ar .p... ell of door de o~ratlc verncht
1\." < .0 dr l larke door den eeo of

Roover1j te Durban
hl) III II> 1\ 11I""'[ r t;'iKtHIL

11\ 'dlr,L

EEN GEVAL VAN POKKEN.

AANVAL OP 8,000 SP UJAABDEN.
~

IDe aIleIDeene Bond. hen(lelDlap'!'erpderin·
.. n ID de ~enchilJeode ~II'IJiDIIIII &IJD
bepuld op de '!'oJreade pJaat.een l1li dataJDa:-

~·Bein"t, te Gruft·~me', op 'frjjdaa,
16 JaiL i
CUWJU-. te V4DrhjjIlBdOrp,op W--s."

13 JUIL ,
Barkly W.t, te Gnlnru~, op Zaierdac, 9

Jult '
Oolea~, .. De Aar, op WoeudItc, 6 Jllli
Wo,_ter, te WOI'Cftter (lf B&IIlIIIaD),op

Vrii4ae 16 Juli.
Viotona W.t, te Canlarfoa, op Woeuadag,

20 Juli.
Cradock, .. tlradock (SYldbUl.), op Kaao·

dag, 18 Jail, teD 10 ure '!'m.,
Purl, MIl de Purleche d$kkeJ'1J, op Kaao·

dair. 11 Juli, ten 9 ure 1
Mea wordt versocht om jle datu_ der '!'er

pdermpn m de Ilnders IDeaI1deebugeo 00II: toe
te lI4tIIIleD. •

DE DEKEN GIDEON U(OE EN PIE·
>;I'TER Dli1 WAAL Elf OE ELEKTIE

da" 114__ • "lO .lt "/.""'16 S".Ilef,6eM:1t..
Warde llleeren,-Dur ••• l'IICiateD pan cIal

d. eeD of .-oder onler ,\t on .. bDdidaaaar
'!'oor Stellant-ch niel UI doorMlteD Ilf_
boadJeDOOteebap UI UD~ me' eea aaclerea
Uodld~t, IICIb~n "U h"t .oocI" IOGdaDige
Yertelee. met .e m_~ __ Illiheid tesen lol

aPnkeD.wy ajjD 'l'Ulbeeloten our de "poll' te pan
l1li da, ... 1 .... meoIUk eD, met llIalbDder, en
"IJ '!'e..... daarom de IdirI8I'11 ou beideo te
o.dentennen tea eiDde toe ,

lG J lUmE,
,P ". W.u.I..

8t.eUent-cb, 1 Juh 1898.

DE BEER DBBlHAN
'!'erirekt o'!'er een pur d&IIDD naar Dordrecht
om een NUI)e ID de a-fdee1iD« te doen m
'I'IIrbaDd me' aDue elektie. De heer PJ. de
Wel, die met bom UI re_n, heeft reeda de '!'er-
.ChlJlende 'I'II~npn UDgekoodjgd.

CJUD()(JK.

De hwr P. W. JlIO"a koodlgt Un dat de
alp_De bellMlDlDP~enhll voor de Cr&·
docbche kieaaldeehDf deu nl ..ordeD op
Mundal, 18 J ali, ten 1 Ulll''' ID, te CradocIt.

GRAAFF.REINET

De Illge_ne Boada- benODlDJDII'!'erpderlng
ID de klesafdeeliq 'l'&II Graaft·Reinet UI ~e
bouden wordeó op Vrijd8!:. 15 Jab, te Graaff·
BeIDet 0,," c-......'!'oo.:&eJl!llij_II W" hopeo
dat III de Bondatakllen I,UtijdallunDe &frvur.
diPn &UlleD!rielOn on Llln _ d. DODdigege·
loofabrieTen, ana '!'OOrileD ~r II geeD t,i.ldtG
"rh.zen, dur de eleklle blNl8D _lie .. eken
plaat. '!'lnden UI Laat elk Afrikaander ZIJn
pticbl doen en d. AfnkaarÁer panU aal &eg&-
V1~"

WORCESTER RIJTUIG· VEREEN lG LSG

.4.an ~ &JiItJJw.
Mjjubeer,-De rutUIl.' ....reenlllillg '!'an Wor

_~er II op de laatstgdwlldeu '!'erpderlDg tol
het beehut g"lromen le ltaan ala un ID&D IDde
aautuDde elebl. '!'oor bet Iag ..rbal~ WIJ
hepen dat do bard..erkeude hoer nu aal wbln
d"n Uil welkllll bilt do rutui& ve.... ollfllll 'rllll
W_ter ui alaJ.n

Ik Mo .. ker daarnu bU ZaJ l-eleurree"'ld
oltlromeD ala dit '!'ereen'ilDI! ban t.... bllm
daten gekoaea ..vUeo heb~n Uit dese k....
&fdeeling Wil hopen andere dorpen &ulleo de
'!'oetatappen T&D W o,_ter '!'olien

Ik bell, ena.,

Rl'l'endale, JUllI 1898
Bei aut met OOI hier te Rlvendale niet

allerbeat , de droogte blUft .teed. \'oorWlI re n
Er is ID de lage landen zeer ..... lOlg j;e .... d, en
IDdleDer DIet spoedig regBn komt ral nn de
~ land .taande ook OIetl komen De bit~nr
koude beeft ook bier en daar gToot. ecbade
aangenobt aao de ,on ge gez&alden De "'-tand
...... kleiD'l'ee .. ooi met Y~ beter

Het '!'ooroaamste ga.prek T&lI den dae III de
UlllliaaDde elektIe w"'o.~r Ik me' u.. e goed
keunng lets .. etlllCb ~ &eggen

Mea gelooft dat 111er e.lO half do .."o kandl
dateD cnllen aun, maar ala dv heer Vao Wllk
&lchverkl .. baar .~lt kan de all leren bet maar
gerDAt opgeven Mur het 18 n1~tgeh ee l bel<~"d
"le de ka.ididaat V31 LlWIlAmilhui WNAln die
Rlvel'lldaIe dit laar za~ oDdenteunen J I< hob
vernomen dat de kaDsen .an du beer" an der
Vu ver, .. at afgeoomeo 'IJn ter oorzake dat hU
Rlvenodale DIet DIet nl .une krachten onder
.teund heeft, den IJ""r Van Wnk m bet h""i~r
hu.. eeD I,lalll.o te geyea Dan ISmea ook
onder den Inaruk dat Ladl.mltb Dlet yeel orer
den beer Van der VIJver ui rouwen a1a ..u,.,n
ander ID "tJn plaats kan krugen Maar .. u sul
leo met belallgstelhng de toel<olDll. tegemoet
gaan lit: heb ook ""roomen van eeu .. ker beer
Gert 'l'&nWllk rut Ladismith die plan had .Kh
verlri ... ~r ~ .tellen, maar Ik goloof cle Jae,,'"
Van WIJk III hier In pohtlek seer onbekend De
namen.an de beeren Gert Bruwer. JacobIl, le
Grange, .. ordeD voir Uit Ladismltb geDOemd
Wilt de beer Bru "er aanbetrett '''ulel Ik aan
een groo~ onden~unlDi en d. heer Le Gnllge
la loover al. li,Wlllt ook nIet veel bekeDd

HIJaheer edl~U!'. dit "un de namen 'l'&nkIlndI
daten wt 1Ad1"lIl1th Wil uilen nODllnahedag
sien '"" allen undid.ton "I'D

Hur Wilt ik DUweasch te aeagen 18 wet om
Ladiaauth een It.~ leuD of baar te aenen
"le &UDelDllnmoet .oor eeo kandidaat, want
ik beu rDllieo 'rOOI' eenll tat-nluken Afn
kaander te MeOUDendIe pen Rbode. UDbidder
llI. Ik heb deD heer Le Granae een paar ID.
len ODtmOf'1leDmeD .telle ~U lJlIIt.ut het myDe
'1'&11 hem te ......... ,,~ tMIb 1leat _ De .....
4erd toeD ik blIP de een~ ontmoette Het
la seller-ik h4li aag noOit 1'&11 eeD JOIIi man
&Illk een Oplnl. gehoord ala no deu Jon.. nheer
Le Grange BU redeneert _r IteaIlit .D ie
grond o....r de politiek ,-an on. land en '!'olk, hn
..bunt ook me1 groote eerbied k spreken 0' er
aun lDede-Afnlr:ia..den die hU aear op &jIn
hart draagt lit: lOU verblijd &\Jn T&lI een of
ander" hooreo of de beer Le GnIIi" Sich ver
k_bur pat .tellen bIJ de "ntkomende parle-
menWre elektie III: &"1 nlete van de andere
k&Jtdid.~n lut Ladilmll.h, maar voor een man
ala de Jonge beer Le GraDge beboefs niemand
ZIOhte aehamen '!'oor hem te 8temmen Daar
de tud op handeD 18. boop ik dat bet ~ W
bekeod gemaakt worden "10 de lmnaidu( '!'an
LadWlllth llI. Wea met apoten eD Rhodell·
mannen

Door opname &ult III mU ~..rpliebten
OPRECHTE AVaIlUA.NDER

[Wn mOllen thana DIet •• rdeeld &Un en moe
ten beproefde maonen naar 't parlelll8llt &eu·
den.-RBD)

THERON EN Dl' TOIT

.4."" dat EJ,,1e1lll'
Munbeer,-Rlchmond 18 eeu '!'Illl die kleaaf·

deelingeD, WUnD ooae pa:rtn ooder de Imtleke
om.tellcilgbeden slecht. de 'wee oude en be
proefde kandulaten behoort te DOmIDeeren
La~n wIJ ouae krachteo tocb niet onnoodlg
YéOnplllen, .n u liever op de brandpunteu v"r
eeaJgen Ik wil DI"t MClIen dat de hoeren
Tberoo eli On TOIt 110ader fouten "U., mUl wd
kllDlleo tbllna niet op kleine penoonlUke k....
tlea letten Ala d. crl.1I yoorbU III dan k&n
meD '!'Iln purden yerandereb maar than. la het
te gevaarlijk. Wat .. u doen mOlten la ontneem
den .lJllnd de utela die tha.. In "un !aanden
"lln en klee seen ontronwe mannen Deae aan
merking II! nn algemeene toep"'llni De
beeren Theron en On TOit bebben at.eeda bU
huo partU gestaan DIt un men ongeluking
wet zeggen nu al de oude Aflll,aandor leden

De u .. e,
KlUElI.

RABIE EN GRAAFF GENOMINEED

(SI'l'CIIIlII I.{'grum)

BREEUERI' IF-R, 2'.1 JUNI -De h"",en Rah ..
en Graaff werden bedeo ge Ilommoord wet alge
m8Clle .temmen voor de wetgevend. ve.,.a
dermg

DE llBER OOSrHUI7.E:'\i 1 E WILLOW
MORE

WILLO" WOIlE,1 Jl LI -De heer 008lhu1&en
v.n de plaata Vogelttrui.sleeg1.e, m deze afdee-
hog. 11 begon.en met &lJn kao(bdatnur al.
Bond.kandidaat .oor de Hellufort We.t Jti ....
Ifdeehni HU bleld l(Iateravond eene verpde
nllg In de .tads<aal te Wlilowmore De op-
komat wu ~ eu hll werd gun"tar ont'l'Ullren.
Een motIe van vertrOll .. en .. ord algemee. aan
genomen Maandagavond aal bU de geklenrde
kleul'll toeIpreken

De awe,

--.lo .. dat Ju.daklftlr
KHnbeer,-Willl &00gered "eaD mt!

te &eYeDOlD een purUDme~m,.u 0'1'«'
.tund ODd_erp te maIt.D' DI bil !DD
• Volkaman" vereerugen .. aar hU ~
&elfreepekt., of liner gebrek er au. 0.
18 OIet aoo gemakkeluk ala "lI'A.,I .... ft .... '

..IUen .oorae'!'en, eD &&I w.t reeb,
als hU denkt door het tchrjj.en "0
Ilnder profeaor De t&alkwestie Ja
me.tgmaal beaproken ea er II _it_
d".n" aot .. oord «""onden
geheel ollgeac:bikt '!'oor Zuid Afrika,
oorea&kI de arootste moetluldteid UI laM
wua er '!'an Er lIJn ware Afrikaudan &
nIet toe kunnen komen OlDN~
bun moedenul te beechon .... n lit: hoor
..~n 'WU willen AfrikullAob bebba."
mur een kind kan Afrikaa.rlleh _ ....
.. d achruv8llm een uUIlen IIIUI' al
pnnt '!'oor krjjgen, .. U1t de tOetI .. oj!
derland-=h kent BterID ~ da '""*'Wu IpA. de _ taU ft ..dea
andere ondenreaeJl Nederlandacb •
een 'I'TeeIllde tu.! omdal "0 0001' ill ~n1~r
komen lDet penonen die baar !lpl'llelr:L
la '!'eel gemakkeliJker daar _ iedtr
goed kan ..prekeD eo mea heeft du
oefeulDi In de tul _el ala
komtde fout, men &eil "liner eeD tU.I
veo die men goed kent, aOOaIa ~
gebrekktg NederIandIoch dat '!'_ _
vreemde taal .. en OOI bIootItel' UIl
tWi' lit: boor al een ond. t"&der.....
ecbaam ..er ..u tu.!.. W.I :lat lIlDI
lIla&r .. le .. 1 Olet lCbUm SUD '!'oor_
DelI.OI een plaat. beeft? HtIllizmaaI ...... ik cl_
edlt.ur vall OIU uuod II'8hoord de lIPOt CbiinIl
met bet gebrekk" Hofland.cb '!'aDden ecI[.,
vao H ti Do?,élad Ala een pleeni. III&D UIGDII
4e "do_. ' ut moet 0IlderPan .. at aal \'la
de aoderen .. orden? Ik ... en bet ..,.. -at
bUna opbouden met ""hru'!'en ala ik au .>
elgeo gebnlkJtig achru '!'eo d8Jlk, dat d8 editeiIr
bIer rl1ke ot.of lot lpotten heeft

Zoolan& AfrikaaDeCh OIet erkud ..ordt"
.w, )Il ...... OD. tul" IlIlIleD wD te ,..,.....
beid«a Olll ooae tUJ te behouden Wij ....
aoo alt ln bet 'l'6rledene b_ 811 weder .......
'!'.o .. ordeo ala een kodd. &onder berCIar.

t:enll. )'""'" geledeD __ or twee __ ...
lJ, Zu,d Afnlcaatc en Do PaIr,,"- O, • .un.d
maakte toen !!Jne ""l'IChUDlDI 11, 'JOOnIIeIde
dadelIJk ou~ '!'oor 0... LAred, omdat Mt ta
iemabide tul .encbeeD, niet &OO.tjjf all Da
Zui6-.4friJMD1t, en IlM' laD den anCMreD bat
&00 6llllYOlldigala D, Polrw/. ID kon .. &UI
yan (hu LnHd .... de tul yan de ~e.oeade AIri-
kaanden Bet "PlJt mu dat ik __ ~
van Jle beginMlen beepeur 18 0... LaJ ....
heden Er 18 een Nederlandacb ew-. .....
krop"" dat ..olgeOi mun opmle cadeeh, .. _
de popul&ri~lt 'I'&Jl bet blad

Zoodra 1nl de t.a&l .. erbeft maakt III _
ocheldomuur tUlIICben u en '!'elen nwer ~
I I<kan u 'Oenekeren dat omatandigbeden m de
buitendl.lltriitelJ heel anden aun du In en lIDbii
K.,patad

I ..dlen Ik Dlel te veel van u.. rnlln~ bebo~
nomen uI Ik I<ortellika aan.tlppen de lDOeiJjjk-
11Ikbeden .. aa~en HoUandacb ~ !wapaD
beeft

(Il) liet I. nl"t bet medium VUl onderwyl.
Hollandacb wordt ondenreUlD ala oeD"'_"
taal AUe andere onderwerpen .. ord.. UI
EllielllC:h onder .. ezen-<ie tul Waartepll wjj te
nriJd.n bebben-Hollandacb beeft doa met p-
ijl!;.e recbten op IICholen

(/ ) Hollandacb woab onderweun la 'I'0OI'
0118alleen een acbrIl ftaal en Olet een echrjjf. 811
opr""ktaal .OOaIa Engelacb

(c) Wu bebI..en geen li~ratuur iJl _'!'CMI-
dig en ..el'llta.anbaar Bollandacb voor d. JeoF.
.ooala UI E~ecb
Allen die lien In oud ..nrU. w..$eo

dat bet be.te el ""n t.a&l machttg te wor-
den la, Ie18D Wil behool'\lll •Robll*>tl C,._·'
en dergeliJKe bo. ken die de leeeloat opwekken"
In ..ereO>llvoudigd Hollandlocll ~ 'Oertalen. (JlUD
tud II up IDa&!' indIen mun ""brllveo u met '!'er-
ver .. ,el t of mdlen u bet 'OLDgellOtlK belang be-
scbouwt L.,I..IK nog meer te wggeD later)

Met hO<Jtrachtmgde IlWC
J J l'i< IIE£J"t:u..

Alnandna Junl24 1~1~
l' In.e corretlpondcot meent dat de tul '!'UI

'J",. I.-Ilncl AOms te hoog I'" terwnl andere. a..!-

gen d. t xe Ic I""g t. Zoo gaat hel He' i.
"nar dnt hel' end,,1 tu"",,hcn de Afrillaan.:be
spn...,ktaal en de IIChrllftal ,,:root .. rn ongerief
'eroorzaakt docb de l.enraren Ironnen ook yer
grool 1I'0rdl'n In alle landen be..taat er een
.enoch!] 1u.""hen de volk.lul "n de ocbruftuJ.
I.ergeno grooter dan In oommlge t,ogelacbe.
• oouu11<:ll -Ru, 1

.\.llcrlel uit Natal

OORLOG.
[&uler Wegrallunell.]

JOHUHE3Bno. 1 ~ - (!kuter) - EOD
groute bijie .. ponde vcrgadElrtDJt un handelaren
werd be<leDn&mldda( gehoudeo met bet doel
de. d~el te l)'I'6rw"llen EeD I'eIlOi1Itie
werd voorgeeteld t.eD"una~ v~ draukverkoop
laD natareUen per gkA of gallverOemenu. dan' LomEIf, 29 JUIII.-Toeo d. Ea:1JliIaObtr re-
durd mut, dal dit moe, toegelaten WOrdfKl geenn, '!'ernam dat adlDiru.l 0amaIII YO"_'
oodllr aebl'll bepcrkiJIguD, en dat de tepn.oor· sleeukool &aD boonllWl om beID _ da auate
dig$ .. et niet In de belangen 'I'lI.nden ".ttlgeo SpaAllACbe ba.eD ~ nemen, heeft &lJ ajjD .....
handel "u. Een ameadement werd aaugeno- &oela: om lleeD~ooIl1D .. eigerd
IDeo' met 60 tegen 16 .~mmeD, eeulge '!'erande. R .. ."rVeIt: 'f&Jl het .\ader '!'aDlrollllll&lldelU'
rlDI' iJl de wet afkeunlnde, en de regeenng de Watlon aal waanehllDljjk '!'ertnllgd .. orclea,
ooódaakelukbeld onder bet oog brelliende de doordat de ICbepeD niet ieteed ailn '!'oor de relll.
bepahngen de r wet strenger toe te puaen 10 hut Geueraal Sehaf~r telepafeert dat de ~
belang va n belde hnd en volI< heid van de AmenkaaMeb. noepeD IDCuba

Meer dan 100 bulpeloo&en werden heden laD .eer goed la, &linde .Iecbu. 160 _k bebal'!'e de
~e IIOOpkeuken gevoed en heden namIddag stelde ISewonden HU beeh .. rnomen dat 8,000 SpIlD.
e AtAdlll'1ladeen vortegen .. oordigend comIté Jurden, me' eene groote '!'oerrud pro'l'llle, m

aan om samen te .. erken met de predikanten eo aantocht van Manauillo II&lIgekOIDllDaUII lIP "
vertegen .. oordigera van bet ln.tltllnt, ID bet op • mu'en van Saotiago Hij teJepaf-' "nHr
trekkeo van 8Cn ""hemIl, om alle hnlpbehoeven· dllt bU lut geae'!'eD beeft beD au te nUeD
de gevallen te bereiken Tóor .U te San"aeo IWlkOlDIIII. Bli al niet

Hedenmorgeu werd een II"vlll ..an pokkeo .. acb~n op "Uae e'i8no '!'erMerlóapo, en _bi
ontdekt In een botel In de .Iad en de all tontel BIecht. Iotdat aune.noepen ten '!'oUe Ioe(eraac
tea beraadslagen nu .. elke .tappen In de &aak aun
te oelDeo

STEENKOOL GEWEIGERD.

IN HET SUEZ KANAAL
De Piete1'8burg spoorweg.

PRETORIA. 1 JUl - (R..wer.)-De Pl.tertl-
borg .poolWeg maatschappu beeft heden cl.. IUn
over6enomen zoo ..er ala Nylatroom De
eer.te trolO vertrok hedon met een Irool aan
tal Jl&Ml&&lcr.,en eene groote hooyeelbeid goe.
deren

De boer Van Bootcboten zal hedena'!'ond op
een eetmaal entbuld worden Hi.! nam bedeD
nawlddag afacheid nn den yollteraad.

8TtLLENB~H

"EEN LID"

[Wil &llllea met belangateU1Dg a!Wen .an
welke kaDdidateD de.. '!'-liU'a laaK onder·
.teuulD' _,._-BII'II }

WORCESTEB8CHE BOlfDSB&NOE·
HINGS VERG ADERING

O'!'er·Hexn'l'l8r, 27 Jum 1898
Mits del8ll geeebiedt kennllgll'l'lDIl UIl de

dl8trikte~tureu ... u Tulba&b ,n Ce,.., dat
een algemeene benoemlllgsvergadenna \'&ll kali
didat.eD '!'oor de wetgeveDde '!'...,tenog, 'voi
genl artikel 11, eeetie (,) van de proYmciale
conatl'uh8, nl geboudlIII .. orden op 15 Jnlt,
de. morgena om half elf, ten huW! '!'an den
beer N Hamman, Worceeter

Vnenden, laten WJI llodermaa1 lIIIIl8iUlDd
"ila en barteljjk aamen .. erkeo, eD lut bet "Ol
aller doel SUilDiet met oODoochge un~bdaten te
'!'oonchIJn te komen, .. aardoor wu oa.. InllCh.
ten 'l'erbe&en

U .. mede-Bond.man,
A H DU TOIT, JR,

Voor&ltter diatnktlbeaiDur,
Worcester

SCHREINER EN ZIJN MAAT.

Zwartiand, 27 Jo::nl 1898

EN Dl' TOIT GENOMINEERD

Lo~DElI, 30 JUNI-Generaal Merntt II 'I'&n
Sao FnDCIICO O&:1rd. PhiUtl?illlllCbe .ilao4l111
gezeild

Iu Madrid .. ordt aangekondigd dat 't ..
kader '!'an adllllratli Camara bet S_·1!paa1
bInnenloopt, maar &ndere plu •• be'!'.UC811
deae verklanng nIet!II!!!II!!II _

RHODESIA.

TUtlllCJlI!(

KAPIT ALIST RN W&RKJI!.N OVER DE
REDISTBmUTJE.BILL.

(IIIfI~)

Kapttali.' Wai dank Jil .... die bill, Ai dit
olet '!'oor onl 'I'BIl ~t ut w_?

Werkman Ja, dat 10. fIOed w_, .ur waar
om krjjg Kup dan 100 '1'111.DUW. lede bA, dat
daar aan 12 led. '!'er die Kaap uI .._ Ea
Purl, Groot Dnk_tein, Franeebboek, Kleio
Drak.natein, Dal, GroeDbel'll, Achter Purl, Wel
bngton Illmalll&&Dlbou mur dIe 2 lede, ill moe
nIe reet we ?

KapItslIlt .Maar ala onl 4ie boeren te .lark
muk dlln krUi ona DOOIt goedkeop koe la OUI
land On. wIllrug nu handel, IIOOclatal OOI
go~d goedlroop kan mkoa, cm dan .. ord' ons
k'IJltaluote ruk ell on. kall ... Ha lObe,. lA die _
Zit om ana te beAchenn
Werkman Mur al. ana dan al on. lr*I '!'Iln

anderland Inkru. dan aal ana moee 1110 m_ werk
nie, en dAn III IIIOOIgeld moee ... , en ....., kriJ
0110dan geld om goedkoop goed te koop? En
19 dIe boere "Iln belang dan ook nie OOIbelug
Rle' Ala die boere moet toelaat dat ooa nO
handel krl) dan sal onl arme meuae dUI eerate
w_ "at a"ur kru
KapltaliAt Neeu, d.t denk Jil maar, kuk, hoe

ruk 18 England ge .. orde van 'l'J'1Ibandel9
\VerkOIan 1IloeDle glo nIe, boe kom betaal

om dan ver OOI "lJn eo brandewiln 100 .11' ....
b~luttng, 100 dat ons DIe In .taat III om 100
been te .tuur Ille' Nee, Ik deak daar III eell
ander olallg m dIe gras

Kaplt.h4t \vurom deDk JIl dat er "en olaDg
In d'e gt'lUllI •
Werl<man Om dat vruhendol voor on., en

do bocre en die koopman, en dUI upltahste
algaar even .le~ 18J AI. die land banKroet II
dan moet onl 31gaar daar oDder IU Mur )uUe
I<.pltahste het een ander plan, )1111.. "il i e
I", d b",kroet 111&:11<em dIe pl_ goedkeop te
I<rlJ En dan met on. te OIaak zoo ala )Dlie
met Julle el"e bloed In Londen mw, waar
bulle nag en aag a.aumakur moet werk, eD dan
nOi bIJ bonderdo In n Jaar dood pan '!'o
booger

KapItalllIt GU moet 100 niet zenen, kUlt:_t
Rhode. g..daan heeft om on. l&nd ap te heften.
Werkman Van Rbod.. lIlee' ou lillflr we

praat DI.. By bet maar net auiker gerool om
OU '!'lieg. ~ 1'1UlIlen bU bM ook IIIUI' ~
geprehMr om kwaad te dou; ..... di' Ol. hU en
.. Ilr Pieter Faure wu ~ h.t _ die
kats .. et m te u,. _1 • la dit _ BIaedee
.. at die e8lDpouad ..... 1.......... liet ale? En
18dit '!'oordeel '!'er 0" laDdf -
RUk' al. bU en aun COIDpIIIUeIa_ die PIaUe

bIer IDgekoop het eD hulle brint OM onder die
oompollod .telael dan • OH aJ.- b....
slaven Ik Wil tog graat weet wie ciie fIIIeCte
billiniebnni bet OlDdie .tedelmg meer l1l&I
le ree al. '!'er ana?

Kllpltall.llt D,t 18 IIIr Ple~r eli aLrGordoo
81r Pwt.r bot Julle ... lf In die parlement plniDg
en daarom moet JIllle tog Ileen woord .preke
En Julle Dt'gb/ .. d beeft ook or om go~,
duo lean het DIet .nd.n al. goM '!'OOrjnUe
"eel!

Werkman Goed ver NIII? Al. ona algaar '!'I\O
hor-ger IDoet ltene' Nee Ill: .. ena dat daar
nooIt weer oen tItel van ... ot dom Ou nooI Uit
gedeel .. orde. ..anI algur ... t dit kru verraal
hul land, net nog maar 'n paar Wilt een beetje
goed hou

Kaptt".!.. Maar Julle .. I tog bIJ de '!'olgende
eleklte vvor .Ir PIeter gaan .temmen ~ •

Werkmen 1. dit nie "'Dr Pieter .. 1l1.1IOO '!'eel
geld \'ermol'll bet '!'oor diR konttt.kw nn draad
en pale' Is dIt nIe bil .. at 000 ..eel 011'.
ver OIet bet dooilgeochlet. BOO dat 011. '!'IIII Tan
dug .00 duur 18' En ... dR nie ... nr PIeter
wnt ono .klp .... t Iror one moet 1'111 VUil, ..er
""n pieMer weg neem om to gun bnk Jag tul
IIChaJe vor oos land' Noe, OOI aal 1.01Ole
weer ver bow "tem Die

Handelszaken verbeteren

BULAWATO.3(} Jl'HI - (R....u.-)- Ha.d ...
zakeo <un ""0'11"<100 Yerb.~rd. on wen wor-
den beter Men geeft ""wge ontevredeoheld ..
kennen o~er de laage af .. e&libeld Vlln den ad
mlOltftnteur daar veracbeldene I..elao&riil<e
<aken d..rhalve moeten wachten

De kambr van koopbandel b... it eeo protest
IDlle&onden hU de regeenng betrekkelIJk bet
t"""taan 'aD patenten welke reed8 eldera i"·
welgerd ..un

Vin hitM' l!enobt men ona.dat h.' llOIIOlet
sek.. le da, de blllr P .t.lloeman nl &taan
Ills mede kandIdaa' T&D IIIr Jam .. SI'!'ewriabt,
en dllt IndIen bU w.lIert, bet 'n&1'IIChUnlijkIII
dat de beer Bram de VIllteIl, '!'au 't dorp 81le1·
lent-cb, In aun plaate .. I w6rdeD genommeerd.-"IK BEROEP HIJ OP'HET LAND

GllIlermorweo st.ond m bel V801ter van bet
k&lltoer der 0UiN T._ m....tecbappo, St Geer
ie.trut, d. ~ekentn, ?p d. ..ekelubche
editie van dil' blad unpp.kt. Dunn .. ordt
de .l(olo.,e ..()(>rc-teld ala een benm,e jo'ge
dame, "'"'lil de beer Jt.boctel voor haar knielt
en Ult<roept "Ik beroejl DlV op n" Iemand.
die w_bijnllik a.nd.~ In)icbten \'1UI de &aak
bad, ach.... f lDe' potlood onderaan "De 'l'Drrader
beroept alCb (op het land) ';. en de KolonIe (de
dUlle op dan !;rooD)O'"oor,tt "VerTader, dllrft
III n op bet land te beroepea! Later werd de
teekerllDf '!'erwilderd.

DE MlNI8T'Bs.

SII' GOrdoD Sprlil denkt Dinadag&'l'ond naar
0"., Londen te gun, wur bij .un politieke ma
nif.t .. I .It't'&&l'dlpn

SII' J.lDei SI'!'.wngbt zal op aUD landgoed,
Loarenaford, 8omel'll4lt West, ..enoeYen pdu.
rende den .lektie-'!'eldhchl Bet II Dog DIe'
bekend waaneer hIJ poblielr: '!'oor de Stellen
t-ohe kleael'll aal optndel', IDUllDen gelooft
dat het bem er warm gem"l aalwordeD De
ed beer Hotmerr~, d~e '!'~r d .... ~d_
hili '!'erteg.owool'llll'"e, ea aog een Jeyende be
lánpteUlng m hare 'lrel.,...n toont, aal IIIr
Jamoa wunobUalUk op b.t plaUorm eutm_
tea. Ook UI lIll J .... he, -te doeD Itrjjgen lDet
den heer J :x. Jlernmau, dle eeD kieser 111 '!'an
steUenboacb. _

Sar Pieter Faure II un de Purlm 1'Wbud
lDet &Une'!'erlDe'lbg.

Dr. Smartt, '!'aD pad:iaitoel befumdbeid,
wacht ook ... n .. arme ftICIIpbe In de Dord-
reohteohe !rieaafdeelini--....LU.P8ORE lFDEELLMG BN K~AP8TAD

Áan de.. E<JdnJr,
Hoobeer,-Hler IU Z.. artland word' '!'eel be·

lang gesteld m de opbanden .unde '!'erklC&ltli
voor het parleIDent, ooI< m Bieheek We5t eo
&Iebeek K .. teel

~et ecbIlnt of de klezen op bet dorp on be·
oll8t &lln wIe "U lcielell <oileD. Zu &Unook lOO
'!'erdeeld
Te Moorroeabllrg gut men Ill. één man voor

advokaat Scbrelner .temmen ea RIebeek :.al
.eker betzelfd. doen. D&n worden ook lIlet
bem ienoemd de beeren Jaooboa Smnts, Jaco-
bu. Lo ... eo Cbnat.ojfel Koch.

)lilt vIer kandidaten In bet '!'eld ml de beer
Tom LoIlW, Ills bU weer Kut ltaa0l gemakkeluk
Inkomen, .. ant hU heeH nng yele '!'Menden op
bet dorp.

De beer Rchremer kan rekenen op onae onder-
alettamg, elke boer die ik ge"len beb ral ..oor
helll. .temmen.

Twee van de and.re kandidateu &wlen moe
ten terugtredeD, wil meD den laeer Louw rut
houden. Z. IqJn de heer Jllooba8 Smlllll, de
lJe4WO Jaoobna Lou .. ea de heer ebn.t.oftel Koch
De beer I_bn. Smnte ... 1goed ond6nlteund
.. orden, omdat bU een oprech~ Afrikaander lA,
de heer JacobUlI Lon .. omdat bIJ een ftlDk apre-
ker en goedlte bUIl 111 In politieke zaken, en Je
beer Cbrlatolfel Kocb omdat hiJ Ville vnenden
be8ft. J.mmer d.t bU geen .preker IR Wil
moeten aranoen III het parl~ent bebl-eu, ,lte
goed kllnnen .preken ln de lanll"n van den
boer, anden .. orden die belan n ver .. a.erIOO8d

No muM..,r, .. u Illllen ZIO wIe de groot8te
ondel'llteunlall kriJg' Ala de rechte mannen
maar gekozen mogen .. orden, dan zullen on ....
boeren al ~ blO weaen Tom Loo .. en Ryan
WilleD .. UDIet weer kle&en

Ess KIEZER tIT Z\\ ARrLASn
[Men mag niet ..erdeeld un De Bond be

boort aoo apoedlg mogelJlk tv nomlneerlD ~n
dan wordt het '!'an de ultgl'vallen kanduiahn
nr .. acht dat &11lllUen terngtredell En dIt ... 1
ook iebenreu- RED ) (

WORCE8TER E}EKTIE

---\~reellter ,
28 Jnh 18!'8

HOPF.1owlI. 1 Jl LI -De ollde leden de bee
ren Tberon en Da TOIt, .nn heden genoml
neel'll ala BondabDdldaten 'oor de 13 taande
ell<ll" voor bet l&IJerbulll

[&uUr td.-gl"dmmen ]

HET PROGRESSIEVE p!looRilnrlA

TRANSVAAL MOET TOT HAAR PLICftT
(,EBRACHT WORDEN

KnlllEkLIn 30 JUSI - GllIteravond sprak
dr IWatkmo, die oon kandidaat I.' oor do ,"er
tegen .. oordlglDg van Kimberley ID het lagerhUIs.
een gToote "erpdenng 'all kle&erJI toe, toen al
de oprek,,", roduldag UDgeboord .. "rdeD 0"
Watlcln. die gun8t1g ontvanaren .. erd. _tte In
bet lort zIJn prugnmmn Uiteen. HU W&JI ten
gunat.t T3J:l eeoc bern I U~ 'lUl het lD\Oertarl( (

voor": .. at aangaat de helutlng.n op Voedll'P
It.ollen bet verli. UIl de Inkom.ten te .. orden
.pgemaakt door een &OCIJD8en ID'I'oerrecb ten op
g_tr"ke dranken er. tabak en eeD gelljkeluke
belasting op mkornaten. op deaelfde t:..1' ala de
Inkom.tenbelastmg HU..... .terl< ten gun ....
van de Inn.-drankltill, ged .. ongeo ondenru",
de rediAtnbntu,blll volalagen drnnJaaa.rd... et eo
eene ber:uerung' an het oy.teem 'an regtAtrahe
YBn kle&enl. lndIen hll \ erkoun .. erd lIOnbl\
eenli 18matigde amatregll _denteunen welko
een redelukeo mvloed 1011 Uitoefenen op de
TnnllVaa""'he regeenug om baar br toe te
brengen hue "uandlge pobtlek tegen de wt-
landen blllnen bare j{rtlIIseo en tegen d. Kaap
kolonlc op te ge' eD Verder wide dr Watkin8
op de '!'l'Ui of, lOO de heer Rbod.,. een DllDI
literae vormde. bij betwl..., 11011onden~uD6IJ
dat bet geheel en .1 zou afbangen yllll het plat
form, waarop de beer Rbod ... ""n mlnlatene
vormde HIJ lOU '-'IIutgmlOllI~ne ond6ntennell
dat progrea81eYe maatn.gelen yoortbncbt In dt~
ncbllDg &00&'" Iin aangetoond b..d Een mou ..
van '!'erIroo .. en werd aangenomen verklaard
hoe .. el bet van de taf,,1 ....11de rapporteu ...
Ji9beeu a1eof de .temmen "laakten

RHODES EN KU1BERL.P.:\

KUWERI El I Jl II -0.. heer Rh04le" wordt
Maandag hier .enracbt en z.alWoenodag ...,ne
.el'Jlad ..nng tonpreken

De b... ren Rbod ... "n HIli <IJn b Idlll1geno
mtneerd ala kandlda~o voor bet parlement door
een tak ....n de Kolonlllie UnIe, pu te Dal
port.hoop aldaar g... hcht

De heer Joseph Nolan,
JOHANNESBURG

1 JuIl-(Per telegraat.}-JI1ukt beID. Ve,l""
peil -t<aLIl~", Jo 3d Bohellliaru 16 6d non_
~ la. HuJfelrloornl 4.a ;jd: !::Ut llaltdo 011.. KDj~-ttt
C.,.,trall 21.. NatAl Na.ngat .... Collie,'" 31e,MIll ...
1:Jo 6d (~ h 3d Pnm"'_ 6:io, RaDtl NlgeJa
2>. "lmm",r Kuil ,to 6d \lIJ&!!" Maln Reef. ".
\\ Il Deo,," t'Ja 6d, \ orl<, <;..

HANDEL EN NIJVERHEID.
IN' Ot,;UKEt HTE'I;

Kl )Ill>:" Lal all JunI -{ I'CJ !.Iegraal.)-De
pla" ... hJke ln'OOl''''ch'en ,oor ek la.al&le 6 _-
den ~ .'0,002

!\AT.\L~ INIi:')~hT]O;N
lw llk.A 'Ii 1 Jtlll~llr tl~';..Ta.:Lf ...._r.,.., m.ner

rechLf: n Tar JU! I ~irr~n J;2i.ba4 rPf'L""rk:ken
met £3U ().t:l T..or J uni vaD laat8t{:.)M&I' De goud
QU."", mor de IDaAn I wordt g<'WIlardeetd tern
"',WO tq.:n .I,f10 laal-'t 181U.

-,--

Nieuws uit Bulawayo.

Bt:L\WnO I Jlll-(Reuterl-JjI) de vcr
ICle.lOg ,",or het h<Jllpltanl b""tuur Wor~ll de
heeren Holland. Lamb en Barber rok ,wn

Op de vdrg ..d"nnll vnn do ka lier 'dn k"op
handel, gISteren lIeboodón. zelJ. do voor<ltWJr
dat naturellen arhelde.. '''er volop wven, "n
dat er ec" hIJ Il \ onuept>t kt.c aMlvoer lal weten
van Zaml'''!1 Ih !Jdtr Coryndon, Je restdent
comm", 'rI" l I B.u \!eland beeft nu .une acbII<.
kln~0211 \ ~ L. IOld

1)0 " lell '0 IIIUO':VotIII nlct I{epassllt'rd .. or
d,." r de nieuwe ""tce.eoJe raad gevormd
,,"'r Uhooielll&dc.elve o.erw"iell heeft

Do publIC Ill" ':Jil de nIeuwe landm.hni
regulatlf'ill ,...unlt hoschouwd ce ne verbrl\kmg
van .,.tH: lu Ir IU\\ tt' "eIen, aan dtn"kant Y&D de
l."'e V-C:r.dl r~Jel fl 11; diU beloufJ !looh da.t ze met
l::lllull g'1.:: putJlll..:corJ \\ onl!!f1 aJ\OreD~ nagCl.len
to lIJn
notre!.. H I Jf\. de n ){)rJcllJke _orlt.:ngm~ vaD dt:n

~poor'W.. l~ cu ne ut'tn ~r1t a.an {l~n heer n.h~.8
,lI.: IICI them \ r:l6~J1uQ Je 1.,,01ao;011 van ~lat.lI.be
11;.11auI1 Il O"ljr\\t:';lO:;: le nf<WêO betrek.ke1u" dtj
rnuUe 'Ion .egt d~t Je ,oorgc"telde .. u,~
met ti, ~tt.::cnko)l uf tlUl!Ut!rJh)ut are ..... al
undo,n

De Ir..m~r I ""ft gep. ot""teerJ te17enda pat..n
ten \ ot z().. a:~ toc.:epa'd 10 RhoJeAI3. Men &egt
d.,t het IJ Itc.. t 1"'.Slaan aM )fcAr~bur For
rotllt ti lor Itill PUt)ll ...lcen n.~nkl:1';0r, gewetgerd IS
geworJ~D door deT\ lhJO_;en COffi,U18S3r1S

SW.A.ZIELA.ND ZA.KEN.
[Reuter telegra",mmt ]

NOU 'i IET GEREED

BnDHt;.<!I",RI' :10 Jl '1- lI"t opperboofd
Bunu \Vcrd glOtcren gedagvaard op den ',den
Jul! 'oor d"n IllnddroBt to vel'MChllneovoor
'OOrlOOpI" onderzook op een' beschuldIgIng V&lt
moord BUilll ont<mg de dag.aarthn(~n ZCl

,ht bl) DIet ollgehoorzaam wJlJe "IIU. maar hU
kUil DIet op den ""paalden Jag vel'3chllner. daar
p r:-.ullen III Jc za ik lJetrokken BIet log-un dam
I Id konden arn\t<rou Uu vroeg ook dat de
CU!DIDL'xan, "[In bood!IChap moest onuangeu
on door LIlIle moeder antwoord ann bem terug
rnocr..t lt.:ndon Oe kOning scheen 'Jek en ver
moed, maar , ~. ze« lJd..,fd co tounde acbtmg
Je~(·rJ."1 de olhl'leren

[hot ; no~ Illet b I<eod wat dc comm ...... rt.
zll l.nt\'\ unitn
(;enel~al Jo Ibcrt worJt ZaterJag hIer ~er

wicht

Transvaalsche 'Volksraden.
[flllt,., id :Jl "mN' "J

rt I .JIll - (Ii ui, )
~II ~ l~ llnIln!~t ateur l()t)\)

t l Vl:r>ol Illllt:ndc schvlen der PHI luH.1 \ JJ Jl "'i' -lo den eefl~teo f:l3d
,r \ til" t1 ... k In het kamp wer t een re'!(e~rlng:5ml.S·ilcve tor tafeJ geuracht
11 ) J lt: J lJrl rk!IW he ucft nl!!; lt.:n etfekte daL we!:,~ns du verm9,rdertog van

I r \\ lf\.ëll ~L 1 pur JCHLOIlJ t0t' I het \'ft:rk: aan lu,t kantoor van deo meCl'ter van
J ll~," kw, len < dl !i0t d I I het J,""i~ hof Ingo.ol,e van h"t ;;root aalltAl

't" ,r wq~ n~ t>rl jr} bUIlIW eXertl lOsulv, r tie" wc .. t.;n~ du ~Iecbtt;, tJ)den het wen
el >; I, h !I t t het erreU! h"d,," ""helqk w ,. htt kant.oor vnn den 1lI6l.",tervaD

Li lt l.h.:r ~ .... "k:.aUH.:r ie sclietJt,;1l
UIt wer Iloc~""temd

Ar", ,lN' F:dlleur
~[lInhoor -1':"" 1011 mannen al. 'Ir Pletor

Fanre, n de heerelI rom Loaw, JapIe de Vil
he... Ohvl<:T, dr !'mule en andereo, ....el een
he.d hel,bcn van het ont&ettend l< .... aaJ dat ZIJ,
mdlell .. nd het nIet Terhoedt, over on. brellgen?

Ik "Idder al. Ik aan de mogelul<e govulgon vao
bun I(,-odragdenk

ZIJ ondertIteuneo 'Ir (,ordon Rpn,.g, en door
d,t te d06lt geven <u d"n beer CbamberlalO eb
andere .taat«hodcn ID F~ngelaud reden om te
gd""vell dat nl de EngelMlhe kolOnIsten en de
mec.te UollandllCb sprekende Afrlkaandel'll ten
<{!I note Hn den heer Rbo:!.,. 011 diens verderfe
IlJke polItwlc '11"

Fn nMr wat sireeft de beer Rbod ... toch
J" het Illet 0.& naar de VOlgende

(1 kIlt \, lnlt hl~r ook reedf'l
r k II \ I~ k LIl tI lu."\t "t rdt J;enoernd

I' B \ ~n t x J, \V \ l"an Rn Ier
I I lil I rill'" lIkt fo .. Je f Hl en voor de tweede
~J. 1 il i lit lt ...t~ it v:r cell \Ig-eme,=,n en sterk ge
\ lt I....II HU dllil ht ~r ( \\ D Jo lek "VI.I.O de
i la lt .. KIt;ln1. utllVI('r III dit c1Jstrlkt, t.e benoe
m('fl n1'1..Lr " ! wett'1l r ct lr de be_'r FH.;K:de
lJenut>ffilO": zal aaIlnemUn

\ er I, r b I ft h,,,r nog maar tie oud. en ge
"oro h.at I, gcn de brandziekte wet en ook
r let tun f) Jru hte want bet IS et'n barde uak
, ) Jr de ~){'rcH al~ bunne !'tChapen \"'rokken V:lIl

armo de OUl ze nog ho.enop te dIppen De
I I<p"kteu .. komen maar ""og~~aagd mei hnn
ukken ,ol docllmeQLCn en Jrelgementeo '!'an
h~t g'ouytlruoment

'Il\nh...,r gii kunt zblf h,,~rl\pen hoe de boe·
rt:'n d ll'ITI)nder geH~lcn \Ie KIl eie "temmen
TUI Jc bo~rcn neemt (met de d(,rpsbewonen;
b I~ereke"d) dali 'er .. k,r Ik u dat Uit elke
tot) IJ) tl.:~cn d~ wet lIJn "3a;nm trekt onze
Ic;ieenng toch DIet de wel terug

- De beer I Uebeel de uwe.
mees .. orrn Vu lOS OJlU!'iBOEJl.

ORA~JE
, tno'!l en

Z _-\.

\ OOI III armen

( ,J I " - ( I«u., ... ) - I P
11111 .l('t"' \\t'rkel()()1.tln h UI leien I ....

rt '.1 plan ten pl *pkeuken to
Il' .iI....d JIJ Ult"V~!tn~ Vn.1l but

rnarne hakker he~Jntt!n

INZWERING.
)'

p J I - (lvuvr)
r Wt'r j hmlpnmorgeu

lit J'_ .1 I,Ulo be _rvlana ~

WAT WIL MEN?
DE OOGEN llEOPRND

ve' zwakkmg van bet Hollandech·
.prekend pI mellL In ,erhmd met de regehng
van .ta,t .. akcn In ZUId Afnka '

2 lid behcoren 'an de k,e<mg nn parle
menl,le<lun, nIet door eerltlke en WULe.ader
lancl,lteCdo. ma.r ~oor dollmacht van geld!

~ De Inacbt om ID het parlement door den
verbilndenden cn demorailseerend.... lIlvloed
'an g-eld .aken naar .un .ID en ID belang Tan
de kap,tah~tAln te regelen?

4 De f.rnlehgwg dor twee oRafbenkelul<e
aolln,lld.clto repubheken III ZUId AfrIka'
I::n IDlJnb.or W!Illf moet het ondlll'llteonon

van cl~Dhfl"r Rhoolea In d•• e dIngeD nood .. endlg
henclI lelden? I '''wl ....eIUk naar betrellrens
waarrltge ,;n noodlottige guvolgen alg de vol
gonde -

I 'erblttenng van de Uollandl'Ch .prekende
hevlJlklnS" tegon de EO'lcl.cbe med" kolom.ten.
cn ZPlff4gen do ImptJnale regeerIng dIe, omdat
lIJ do. m '"'''lo "I. de bovengenoemde ml.l ..id
WOrdel"1 hunne onkunde den heer Rhode.
8ttJlInei

!. et l"erp~ten van de administratie van
~ta:l.t~u.kt n lio .r het kapitalIlsten dom, en

I (I k lt" Iver tb l t.. let;:gen doch de Dood 18
ru I np.(elclld, F..en onbettenden borgeroorlog
lit Zfd Hlllca Imme", 8tlln l)gend zllllell
de I ollancl.ch 'prekende Afnlmanden &Ich
hu nr. dIerbare natIOnale rechten niet laten
ontn en

ZIen de I<"zel'll van de Kupscbe afd",hnll
Malmesbury Paarl Worooster on Olldt.b",m
dIl £jen en ander wel In? (joh dat <IJ '!'If
8000den wat lir .au hllnno .temmen ID dezen
tIJd ¥b&ngen '

Oórdrecht en Barkly Oost, ,nit IllJ toelaten
d,.t dr Smartl andermaal n .. e belangen m het
parlement __pI verraden? Brellg1 tech ouat
den heer P J de Wel Qen man In hel perlemeDl
dIe me' gelIIk dr i'martt deo heer Rbod .. In
<une booze plannen ui Oade"teUDtlD. maar die
.,ch be.hal tegen den heer Rhodes aal nr·
kl ......n

Ook wenllCb Ik de kleaen der ODvertroU.. bare
Afnwnder leden ernatigink te .... l'IIChu.. an
De eleklw zal plu t. vIDden, en &11bebben m
do lantste _le recM geetemd. maar Ik yree8

dat hun Rbodes aanbIddIng onberatelbaar llI.

p""t t.ocb goed op en klest IIl&llnen die boven
verdenkilli .taan.

Ik heb de eer te '.UD,

De Yerkiesl11I 'I'Ul deD .beer Ina"" .. ordt be·
llabouwd '!'eillg ~ &OD. De .. ~I 'I'&n dr SlDats
aal mogelijk be, .. lIt word __

Eene 'f"erIr&denllll' '!'IID dil oDdertl~ruaet. T&D
deD beer ~ Y St. Leger word, bedell&'l'ood
un het S,. Georg. he~ ~boudeo, met he~
doel eell e1ektle-colllltcó te ktezeD

OLANWILLIAM

De heer Ple~r Wege .. Vrijd., naar "nlle
Ici-Ueehllfl gereilld H il .. I eene roo,," van
'!'wpderingeD toiIIIpreken All Boudlkandlda
~n .. ordelI III_md de hee~n D J Tan ZUI
110 jo' nn der JI_e

ALLBRLBI

Dr Te Wa~r III Donderdap'!'end naar GrvJI.
BeIDe' vertrokken

De heer Weeber zal betltillla'!'oud flUI' Bean
fort \Vest '!'ert1Jekker. en II81II elelrtlel'lIU door de
ieboele afdeel mg maken. ~ '!'erpdenllieq ua
al de vooruaalQllte plnataeó t.oeepreken a.t
.. ord' Die' gezegd of de b_ Lil"" lieIII sal
verg ..... llen

De heer Ooetbul&en la door WIIIO"IDO" be·
noemd ala Bondakandidaal

De beer J nboa J IUlbon MI .neh ook Yerk1ee.
baar .~lJen Toor deze afdeebDf ... lDdepelld.nt
lcandldut

DE I,BAOUE TlllllfOWBRAY

Donderdaga yond .erd eene '!'.rgadertng te
Mowbray geboude rt meI bet doel een tak van
de league aldaar te .tlc .... n ~plteln Brabant,
voor.tt<sr yan den JlDfol",na oprak de .. .,a
d.nng toe eo verklaarde dal 'e beer Rbod. d.
aange Domen ""der 'an den )IDgobond Ill, eo
dat bIJ hem (Rhedes ) zou oDdenteunen '08lang
hU COJ .. tliutloneele midde'len gehrllikte ter
bevordenllg van 'lin pohtlek "De boer Rb...!ea"
,el de leapll.<lIft, "Ill! de ,erpen<oonlukmg van
all ... dat ZlI bewonderd~n III Brlllltlhe beglllAe
len Zlln Bntoche beglD""lcn' dail lot IlOO

een lagen ltandaard gedanld~

o J BRINK - PIKEfBERG

Op Illtnoodtgmg heeft de beer 0 J 8nnk
een j,ubheko yergadenng ~ PapkllllBlontem op
:.lI ani toegeJJprokcn De heer S A Moetert
ageerde ab voorutter, en de beer M C Brutk
ala 86Cretarl8 Nad.t de heer 0 J Snnk de
yergadenni bad toeg ... prokllu Itelde de beer S
~.blltert lIec;ec door den beer StephanIl. V_r
een motie van Tolle ond0tstennlOg bu Je a a
elektie voor

Aliemeen aangenomen
VUftlen nieuwe Bondole<ll"n te ..kenden In bU

den Zandveldlklbon Ink
Op den volienden dag vond oen .ergiderlnK

tAlBral<knll plaato Er .. arel) 4', Yan de Inyloed
rlJI<.te Ingeaeienen teKen1l!00rdag De hoer
Jac V_r In den .tooi HlI"- de aanwe
zlgen op de belaul{l'ukbeid der &aIlken op de
10 Jange loopbaan ala afd,eehng..raadshd Tan
den heer D J Bnnk.

Na eeo tovspraak vad doln heer Brmk-"telde
de beeren R Kotze-T I'Imlt.een motIe nil
\ ertrouwen en oorlersteunlDIF voor
Aangenomen I
Uol< hIer teekenden Já mean e leden ID al.

Bond.mannen

EE" OprSIE

Do IoLpr, •• \Iln Bloemfolltem over de ann
.Iaande alge'1leeDc verl<ICZlqgscbrlJvende aegt
, lndien er nu op de recbte "i1"e te .. erk .. ordt
gegaan. Elt e" bmnen eentge maanden ...,n mt
nl8~ne op de baoken te Kupetad, .. aarvoor
eeD leder respekt ui koonen bebben Dan w
do op .. mdlD' .. elke zoo lang In ZOld Afrika
gebeeracbt bllllft '!'&lt aelf en lpoedtg '!'erd"1l
nen. De re,eerl ngen '1'311 d. verscbIllllnd. ote
tan en kolODIPlI lollen vnerndachappelul< met
elkander onderhandelen oVllr pllnten van g.
m_bappellJk heIaIIi, en !pboel de be'!'olkmg
mI m ..rede leven Wu .. erulchen de boietruden
... n d~n ate.nkooper alle "U..,6II, door he, pob
tleke lev.n rondom be~ te ~olvel'8n, cDllen "UOl" alleen b.u alaen ~ .. eten be'lT1ldlgen .n
de .,.,_tume ont ... kkelin, yan ZUId Afnl<a
be'!'otderen, maar oek de eer '!'.rbrelden T&lI hel
ruk ....... toe.U beboonln"

EEN·EN TWINTIG KA.~DIDA TEN

De (J,terJ.a~ T,mu noem' de nameo Vllll21
kandidateD yoor de verteg~ .. oordljl1l1i van
die kleaa.fdeellDg III b,)~ lagerhnla De namen
\'&ll de ooie lede "orden 04* .. -..Jd &eo·
od.mbg a..aw.teD '!'oor &wee aetela! Voor-
tam f'Il0lll1

Aatl dm Rulaktev.r
MUDbeer,-llet behoeft Die' door mn gezegd

te wordf'll, dat de ophanden ,unde elekbe ,,"e
der tranDlIte elektiee w &Unwelke OOitheeft
pluta gebad In one aoo dierhur land. WUroOI'
OlDiat d. bpltalieteo-kllek deze keer wIl
lraebtea OlD d. Afrikaander natIe '!'oor iQl..-d
ond ... deD voet te &rappen. Bet III daarom ml'n
Indl(" wenaeh, dat de Afrikaandel'll toch ..er
atandig fIIDOIII .. llUen .!Jn om DIet t" ,,,,,1 kandl
dll~n .. etelleo '!'oor elke loeaafdeelmg. daar de
J Inga·pariij oophrufeld gebnuk ui makeD 'l'&n
het splitten der Afrikaander B~mmen om de
Rhod. kandidaten m te ecblll'!'en

Hoe la bet In on. diatrikt ,ea~ld • I k Y,,",~

dat de beeren Be.man en Japie do Vilhel'll ID

éen .p&D zollen tTekbn tepao'!'er de beeren
Jan Urulf en DIrk de Voe RabIe

Zooals onl Illlen bekend III beeft de beer
J apIe de Vlllien SIOh-... 1. maJelI reed. getoend
ala een groote Rbodes l..ogan man (ZIe 0.& dm
.,elUlt redllltnblltlebill ..n op de motie 'l'&n.. an
trou .. en) eo oordeel dan hoe on. lOOJIIlla&md
lid Sich beeft gedrageu Ik &"11rondllit. but
.. algt mn. oon Afrikaander, die &ulk 'n goeden
fatDllie naam dra"llt, <Icb &OIl echandelIJk te &len
eedra@811

En waarom doet bl) nn zoo? Wel dat laat Ik
ovor un de le&el'll,leder opreoht Afrikaand ..
kan dat Toor Ilcb.elnn denl<en Het 18 &ocb le
hopen, dat de Afnlcaander natJe on tocb wakkor
III geschud na al "lOt In den laat.ten tud la '!'oor
gevallen. een leder lcan no tocb voor "lcblelven
ZIen .. ur de IIChOtJndrukt en Iir boop en ver
trou.. dat mon nlet we~r gaat .temmen '!'oor
mannen nD Japie de '1lhel'll "Un kaliber Tot
dunorre .taan er 4 kandidaten

Van den beer Bosm.n ,un polrtlel< .. oot iIC
Dletll, maar aan &'ln vnenden wordt men gekend
en dur de heer De Villte!", <un pohtlel< on'
helaas mur al te goed bekend IlO. denk Ik ~recb l
dat do beer Boeman lDet bem In botzelfde
IICbultJc gant ,"aren of met andere woorden,
<un Ho8man en De Vtlhel'll belde door dr
zoogenaamdo 'progreMI v.... opgcr.ette kaudl
da~n

De beer Jan G",aff beeft ona reed. gotoond
dat zl)n Afnli:aander hart op de recbte plaat.,
ZIt EeDlge .. ekeD gelooen trok bU Zlcb terllg
ten fa veure van den beor ot, 'os Raltle allee"
UIt hefde voor de Afnkaaneche belaogen .. elke
h"m ..,.,r na aan het bart hggen bUdeed daubU
een groot"n dIenot aan ana dutrilct en de ge
heele Afnkaander pertll

Ik &al nIet meer '" blizonderhLoden treden
maar II< denl< dat de heer Jan Oraatr de rechte
man ,. om met den Jaeer De V011 Bable onlo &f
deelmg m het parlement te nrtegenW'OOrdlgen

Afrikaanderll laten .. il onu ruggen ~geD
elkaar letten en onae kracbton bil elkander
hOllden om te. aplJ~ van al dat geld dat door
de Rbode. partu lal worden bel!leed onlle kan
didaten te .."rl<lo&enen daardoor ~ toonen dat
N't hll"<J.ard'yhl'id weh zal overwInnen

OI'RECHTE \I RIK.u.'DER KIE, ER

DE B01<lD AL ... DE PAARL.

Munbeer.-Geh ... c cloor opname 'l'&n dIt
acbr'QTen bekend te maken aan de Bond.man
nen III de Paarloche kieaafdeehng Jat eene all(e
meene benoemtngsnrgadenng (Tolgen. artikel
X I der pro.wctale coostJlotle) l-ot bet noml
o... ren \&DkandIdaten "oor de &an~!a&Dde la
lI'erbul8 ..erkleung zal gehouden worden 3&nde
Purlache druJr.k~ru op MlUIndagmorgen, Jl
Joh, tEln9 ure

S J Dl TOIT.
Voorlltter nn t Dllt~talU'.

TAND ARTS

HE1NF.S MATHEWS GEBOUWEN
ADDERLEY RTRAAT.

KAAPSTAD

HET ITREKKEN VAN TANDEN
ZONDER PIJN

GEEN CHLOROFORM

GEEN GAS

GEENE BED" ELllDr
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van Rens De Gecharterde Pers. i'8~llde nem gebeUgd worden M J til leve~ ,.1
ChnKtu. het .t8 r r en ,. !l""10 In den rel(en we-d
"!I" 8toft'~llIk overschot ter aarde besteld nl. f
aelh dan hl) al. ...n teeke" ...an '-'lg.on ...M
want de aarde lOlIJ! .. eer recht dur be .. orde
Nu echter na de Ilefel"ke regeos die er ge .... llen
.un heeft leder meDscb weer .tof tot danken cn
loven

Er l' nog lets daar Ik gaarne meldIng un
wenscbte rnaken en cat la dat WIJ den beer
Nlcol ga"n verlieeen De beer N,coIll< voor de
laatste lil jaren albler ond~rw"zer ge .._t en
dat WI, hew no hebben moeten opgeven wordt
door ieder IlOOr gevoeld ZUne gezondbel<i
echter drutgt hem dat werk waarvoor hU zoo
uirnemend gll8Chllrt IS op lijde te leggen Dat
m ....kt het Dog treuna'er W U bopen 80bter dd
de verandeeing dis bU nn plan ta te maken bem
spoedig weder zun~ gesondheid mag !.erng
geven

Ook raat Eerw Edwardo de Wealeyaan""b~
leeraar die ettellike Jar en nier heeft "earheld
on. verlaten lUn uieuwe "erkknng zal • J
td 8t.llcnhoAch en "IJ "enschen hem all<n
.egen toe Wil ve ....taan dat hIJ ep aanstaan
den Zondag afscheid zal nemen van ."u ~I~~II
gemeente zoowel al. van de Gereformee de
Il meente met .. le hO altIjd op leer vrren I,
liiken voet .. go"eoat Docb Toor djtm lAl
genoeg

heer N

Waarde neef Jan - Vao dag bet JO •
abkeld geneem en cl< WIl ver 100 bart.eJu", '"
dank ver JOO gee.knftc Kerel Ik kal JOo .ê ek
bet die werk van ono parleru,mt fIOO4I oru DUll
dit gerapporteer bet I(~r~lleld "eIBeII mur die
parlementM praatj"" allud ver die laute

geberê DIt komt altJjd 0008' pornng na die
maaltijd ED wat ver ml' zoo moel.' outJI!II
.. at BOOlt eonrant 1_ WIl emtlllk die paprer op-
vreet sooe bolle die courant ront breng en dit
net ver JOO praatjell D,. nou IIOMmer 01U/
Land eA eoo en On. 1 1I",.ë 1!08 bU die ....fn
kaandertJel .. at nix a. die T mu 1_ en dan I.
dit al die tud JOU pr .... tJea Neef moet daarom
DIe die dlllg opskort me ~ at een ander saak
bU die top Hoe lukt die a" elelulle'

o 0 •
o

Maar eer ek vel'ieel neef moet dan JOu ou
uuwIJe paal vertel maar ver baar van die vet

... Ikoene wat seur Plet In the parlement altIjd
lIekrlJ bet !lê maar n,u van seur Piet se eerluk
heid JU hoef DIe dieselfde te doen I!O lang ..
neef maar toesterumtng kr" Ek .. il JOU ~
op die groen kDalmg. lien

• 0

"uef ,II, 3&t maii~ elleod'l( mot Cme
Hulle denk t" bet zanel icn."t wau~n .. Or
Piet .Un kantoor hier In die P rl 1a u ou kleIn
Enge~mantje lie naam I. Sand. (zand) HJ
moes ver C DIe 0PP"" ur Du "" pille help
DIe He Rbod ... h.' "orte~ geera .. e en krUIP
gepluk In kafferland ver hom maar moe nie gl
Dle Akerboom gé hom nou alle 2 ore eeo me.
punt gekrap~ rouwftu" en pap a p maag met
semel. alle. wat BOoder belasung mgevoer word
Ken JIJ ver Akerboom DI, Qloa een Terdwaalde
Afnkaaoder "at hIer melt seur Plet In maat
schappU en bU die EngelAe kerk diaken I.

LOIlEWIr.K
'!'::S'!'!!lC::~!"=ZZ::Z:~1!!!!!!!!!!!"L2L!!!!!!!!!!!£~

zr
AFRIKAANDER BOND
lAND(,AT TAK \ IC10UlA wr

:N otulen eener verg JerlDlf geboude I ~~ Il t
terwater op Woent!il., 22 J UDI met 'L~ lede.
tegen wo, rd g

"aliBt I .erc,derl ~ me 1/ 1.,u do lr d~
voorzlttt:r g"opend Wab "t rid ul"el de meu ..
leden '0 rgCMtel j en H gennmoa te weteu
de heer, lboma. IUKo I Hugo en A
K .er

DE BRANDZIEKTE\VET
-tan d n Flrkur
\\ narde beer -r r w",dt •

~o~cbre' on du t
Il I ug m~~r r

I ~uge\ en
IIrid f.!ple.en ~"n len heer D Ko) .,,. zun~

reden, oor &t"ellgbmd geveud.
Bncf ~elf'll.cn \ILO den commlNUlr " \ un peIIt,1t

KlJuberle\ I w&arID d. noodzakelIJkheid nu
m. cr poll tJU erkend werd

Oe ho .. r \\ nn N:halkwuk blUft aan &la I d
ler cnrrel'Jl< ndecrende comWlS61e

I nl chtll ~ werd door der heer 0 vlln Schalk
wJlk g. go, II w&am gelegd werd dat de poOltU

v Ir den I eer J U8COIliJ" het hem onmoll' I k
naakt de betrekkllJg 'IlD spec,ale VTc'llerechter
aJl te nem n

De ,oorZltter (de I f or Theron) pre,' d.,
\ c1dkornt (W >an I"chalkw Jk) v >or ZJ' goed
el deg_luk werk gedaan mut het opmaken vw
jc laat.!lte reglStrat161 Jot H. heer 1heron '0
het Z)JI e hter met, bateu ZO de veldkornet
Z Itl werk doet eu de g~reguotre"rdell m"ken er
niet gebruIk l"ll la l JO buurt wartjD er v(ll~nJ,. DIet g,ngen .temmen onder nnder... d,
h""ren hert !:toux W Kem~n W ~HlII J
Il go Plet Bot... il Kempen en een paar
5.oderen

De beer L K Ihn Z6' dat het de phebt ... "" de
lulkeD te helpen om naar do .templaau. te komen
!il WlU! Iet met on.r.e el£ene r"tuJg"n

Oe beer J Key""r gewu.ag<le van dIeItenen
JlC net I ",tste elekttc t.,gen 01lA "orkten II
keur I , ral .terk af de bandclw .0 ,an Ic,
A fr kaander procureur ( I >ete

\ orge.teld door d~n Ieer (, TI
Jun g08~coDdeerd door der heer IJ [heron Il

L.an~eDOmCIl l)eze 'f'orgadermg hetrcnrt t r
l.88""Le de I alatIgbeId en onvB"",bJlhghc,J T.n
.ommlge klezeTll met de laalÁLo elektIe aI.", k
le handel WUl6 van KOUlwigO "lDk.eh~r"l cl

"(Ienten p t dorp
\ "urge.teld door den beer 0 van schalk..- k

en geae ,udeerd door len beer F du T lt
Oe.e verl(ll.lle~lDg hecbt hare goedkeurLnil JUl.n
I, tueslu' genomen te ".ctona \\ eot t gcr li
verderfel h redi"tnbutJo l,,1J

\ oorge.! Id door dOl ""cretans en ~ S~C n
deord d or If n I eor C an Schall.:w Jk 'M'
ge uInen Oew .ergadermg he.cbo ,wt het
plan vau • r (, "don "pngg om forten t.. Klm
I erIn •• bouwen al. geheel on nood ge, een
l>e" J •• a vJland.cbap en berekend onruRt Cl
c terl hl te 'er"ckken I",h I.
I f.:t I id nt IllnlU r
ti: n u lIgrl !',tc 11 n(

1'..: \ tt r ~tcl J
I

I n rz tt

""0 r

scholen

1
1

~r HAY

Il n I rer I lt

BJ ld. erg ,denno geh JuJen
~[atlal <l I I Icn JUOl I~ IH

He 'oor7 tier I.gde het doel dcr ~et;(adeTlng
II t ~ dar er een ll",,,,,rstand tUMehen del
\' )ort. tter n secretar ~ wa8 Ingevolgo waarY&n
I et notulenboeJo DIet tegenw >ordIg ... at! werden
alle plaat cl ko kwestle.< overgelaten tot de vol
.enJe ,ergadeTlng } n nu gIng mcn dadel,k
Mer tnt hct be.preken 'an de wenschclllkhCld
'an de takken van Paarde kloof en "\ al.pan te
'ereeDlgen hetw~lk afgehandeld werd met het
,olgcndc 'ooTlltel door len .ecretaTl8 Deze >er
sadeTlng Uc.IUlt om te ...ereenIgen onder de Tol
gende voor"""rden dat het ,:omIt<" van belde
! ,kken ,al I edanken al. 0' k de leden van bet
dls~ kt.Abe.tuur eu ander DIOde plaats geko
<en worden uadat de takken TereeDlgd z)n aUe
than. o._",taande commumen van belde tak
ken alsook de I~de.. benoemd ~r dc bel!De
ullng •• ergadonng bl Jven aau tot hun werk
.aamheden afgehandeld lUn Gesecondeerd door
den beer B J v d \\ alt en algemeen aange
Domen

Be.lo!.en dat do naam var rlen ...ereulll~den
t,k zal z n De Vcreer Igde Tak van I aarde
lo p ~o
Ik \ en,taan jc wcr I Jok goe 1gekeurd I JOr d~

ommlNH van tak ~o vcrtegen"oordJ~eDdt!
~elegdc tak p deze vergadennI: Den w"ten
dezer wc nl hepaald eene vergadeTIng te houden
te ~mlth"kraal om tot ceno hoale vereenIglOg
over t., gaA'

HC8lol.< n op VOOTllcl van le I eer~n Il van
dcr Walt_.{ ert Kruger alle BQud.kand,daten
"It te 0 )(,d'gen om hel pubhek te mtmr>eten I'
een publieke BOlld"verJf.ldcrmg op W""n,.Jag
Jen I Iden J uh e k om I I uur • lllorlf"u. te
}Iattap h'J den wlOkel

\al de beercn Barnard en II II I'lcss .. werd
)r~edral"len hoyenstaa.nde Uit te \ )Cr~n
He ,o'gellde reaolutw werd vo< rlieot Id door

den .ecleLarlJj en algemecn goedgekeurd
De.e vergadenng geeft met lieze hare IDge

nomen held te keor en ID ""kc de aan.telhng v,n
een comm'80le door het parlement om te onder
zoeken naor don verarmden I?el!tand der boeren
In leke re dlStr k ....n ...erooT1aakt door runder
pest ru"derpest regulallen droogte !Iong<lekle
Il' ftT.lekte cnl en hoopt dat ge.egd.
commIs.," niet alleen zal bandeleD op getu'gelli.
~ n Tall comrnlMarlMen doch persoonJ le met
len tOC'ltaod un de I >eren .. I keurua maken
• ,OlInt ""n .11~n r~cht m.g ~e", hl ..den eD 'preekt
to .en. 1 .ren dank ut aan deu weled heer
~ hremer voor ZIJn rechHaardig en ."hl k op
t eden Toor ('rJlualand WC"t en hoopte dat h
0' •• erd.r ZIJne hUIl' zal IJI.,.!en tt rW1J1 h 'I' d~
hOl gto \an allo" I. Gc.""ondecrd door den
heer J I v d Walt

Blerna .Ioot de ver~a<ienng met
~ oor j van der \ 0 rz tkr

J [J I,urt".
~ B - \[ nhccr I r.n<lend WlTC r ( I Jrt"

om relOOlulIc' I<' pa....".".,n tegen de redll<tnl uile
t Il en oor de molle 'al wantrouwen ID de
regeerwIl' docb wu dacbten dllt bet te laat yu

JOOSTE

RI) hel t de macbt III hanien
wet to rll I te rl en (. J dIe"

"'tem gegftVCD hel t ,",oor deu m lU dw voor de
wet " g J k,e." .. dIe llIet Il .temd hel t voor
den rechten man dIe DW la.nd hef bceft gu" t
de oorzaak van ons vorheK

lw dw dIEnaar
D P 'j" IH' liL! \F"

ROBERTSON
I 1 "rr 11 ,(, )

AfRIKAA~DER

Louw en zun baas
ns BE~H TOM LOl \\ OVER REDISTRT

BUrE

Venteratad 24 Juni I~ 18

Aatl ,kn !lt<w kleur
M Jubeer,-" ergun m~ door midde! van u'"
_rd blad den heer l..ouw ICto te .eg;en AI.

~en ""ne houding t~eoov"r zune kie ...eN met
betrekkmg \.Ot de re<!1.trlbuheblll gad""laat
weet men h .... t DIet ... at van hem te d enkeu
lo .1J0e redeyoenn!l In het hu. vtvklaan:ce

bU dat het met zoo ...... dat d .tMleIUke be
volking on..,rdere ,ertegenw)ordll(lIJg dan de
landelUke zou \c'1lgen ann de I aoderen kant
noemde de neer II nes h~L 'e~er.lVverge.teldo
al. reden" aarorn h voor de I dl glllg stemmen
Aan wiens 0rll k u mr T nu weer ....aarde
hecbten m d t g~vfll II< meen aan die van
I.... '<tgen semde

\\" irom "f re e kt hJ .00 veel van e<gAn op
I h,! n jat I" er m <!lCh,en ~e1f Dl' t ""0

\\ anrrun "rreekt h I !o' veel v an een
J ktator I. tet mda t bIJ er zelf onder een
(li ' I,",,) .",at :S uehj.er we t

II .Ia~t l rnc kle ..ers ID het ea ngezl ht door
hnnr e Ite~oelen. DI"t te willen verteveuw oor
dlgen

~I Jc ,ergadenlll{en resoluties e n dep~tnh68
\ an '[alm~.bur} Imaken geen deo miusten ID

[ru k ten goede Of Ioem Treurt;! lA bet te , n
der~lIlden dat er ID onze dagen n<'lI For ....
lIJn w,er harteIl lOO ver.lokt 'UIl dat .. r bil hen
il-en &eharlu ... van omkMrlDg ,.

HU ""gt dat bu een .elrstand g mlln IS ma.nr
toch ..... hU ..fhankelilk TaD de .tem nn dIe
kc.,,", dlC hl) than. wo !<Chandel Jk .n met
m noch t ng be J.-g~' I u ... !\Ar 6n d >or ""18 ,.

dl6 berucb\e beer Louw wo wlf.ta.nd'l: gewnr
den re M .. lme"bury en door d.ezelfde lite
.en< Bondapart d,e ,oillena h zeg' bem
nog nO( lt eene vnenrlel ,kt: band b-"Utn toege
TO,kt &baamtelooUlr k&n meI nau"elJlb
he<J"nken f. n b J IUIAtert than" naar • Jn baa..
Rhodes Dit nOAm! hll lelf.taud,g

Ik ben en.

w JU' T r t
e wanh( pen UI,. tt: 1. I'" I.C!

J r- II ~ wur kort t Jl te le eóJ t ~

(jOltreD' Vler Jar~n ~"'oUeu I 0< ~ •• ' ..

WIlliama Pink Pili. for 1".1. Pour 'L ... ~

18 te o..proeveu Ik nrk r.~K 't ..:' <.ol"'"
en na de 1'111.... "eregeld ."ICe • u. au., ....
1"0 ""brulkl te bobben. !!Mat'" • "" ,~
mou (:U Ik: ben ...Uitl (lJ' l1I .. t ~ «Jf m '"*
k ...13J geplaa"j geworrl~, Ik~ • ., n, do
bo.",te gewudbolti en et ... ho< n be)UN ••

tvnel Ik mu wo aterl< ""' • .J. )08« tlWI.:-
en bloei huns 1.<011 !Ir LU ~. 'Mn", •

.tand loopeu eD TI d &ol psarri. "'"io. at
voor mun lIekte Zoo da"ltba&r "_ l~"':'-
voor b,,~ voord .... 1 dat Ik u t de .. 1.1on •• b::
leend d"l.k &~ mun >rou" on lt nd., •• l&iJ

val die ook er doer '1 n I e roord .. J ,.ooro:::
Yk kau .e met .ertrou1fen u.n II. 1." ....
be eien

De heer P: J :S !lnd. hgt de li .... •
" err ,t' welbekand man I I \ ...·\r1b d. ~
men f.IJD "oord lD t rmnate _I .t' !If r~er. •
h J beeft bot.oge_md. lIetol~.r I••• 1. ...
Jankbaarbeid Toor d. ,r.oto ''''',dMJ. •• "
urt dr WIlll&m& Plok p,ll. for PIl. rooI.' o~
leend beeft l1e,e.er 4) •• ' ...... e ~ ....
allerw nderluk.t en behoort Yan r'" ebt .. 'VI
voor de IngeLetenen 'U IClerhj r et TU !lo
Trau .. aal ID t alg.m •• n
B 'Bngenoemd. ge~"lIteD I I. lIlur een 'n

dall •• den no ,oedgeplaat.ate "',nL.O .e 'too
wen ont"&Oren 10 dl' fin andere }pu•• n u'l!"
~.beele ".r~1J Zu IJtI"'l)1!1 Wild. lo tti ti.
...onderl ke doeltrttr.ndheld '1' cl IfL"'"
1'" k 1',11. for Pale F ....p ~ • '''IJl .. _
dokt .. ro ~.. gew, ne m.d run • I .1... '-4
'Ull et'n I tmedle "dOr rheum .. ~el: ~lJ'tItl.
rugg"llrrtUlt]lcht .enu.p~ nen b.,T1'IIt ... ''''
o 'tel[ln~ termg of u Ile~.d. riet. lorT'
,Il' ,Le 'p J" er'-nng of II .~p". hJOt~p ,
gel\one n ... ralacbt~bel~ "',~r en 0 .r .... 1ea.
...a'''''1( blO<ld t..loedoarm>ed. ... ~r\O ~
Vltue dan. 8n raeh,llS loor hon g.1 n k ~r ..... "j
on gene £eli .. orden \ erk Kht i ~ :I. €I b~,Ot
h ln. (_f ~erzonden f rnntJ( lN IHlt f' ~

f et n bottel VO( r I< ~I I lOr a ..

BI "'c n 1U11\t...cb&Ppl K 1l&p"1.& I \, .""
mt:I')c, IlIcltn le aan d. k.al~, larer "'k ... , ..
\ mJt'1I ~CU zekere r~ruL.-.dle erh ~r" IT!.!l ..

v .. .,,,,ol<l dDOr oHr.er~ f bu ,-" ')' r ,b""
>f'"'' I g door hUil gehrulk .. r 1. I." ..d
Past op 'HK r namukaela en ~ul Al...

HET LEVEN
"( 11t:~" I I N

VLOEK TE ZIJN.

VERBANDLIJSTEN
• an! Jl' O~

11 I '
J !)lQuU i\"

'I J----

pn f rt,..
W (JJoeieu-moe

1 pren .. ,Jl I(

,Tre<!gold IIIr f~ ... ""t.j
ll(],,~,," I ""'" t r

~ ~ hn
Hn.l.v-alJ\lr.l.a

II r KaJO
Il Vpp"ft
A I O'''~''M
H BOI!!im~u p,..nfert lf'

Dou1fn.1"!'et ~ I A I&bfIU

00
F. Bower
II Dn .. ..,tt
K ~~k..m.r
J Ra!1h
BJ Tb ma.
H AriI.Mle
\d~r'llm
me man
C SI.bblr

~ .. pe('''d.d
WM"N fil

~ .. p... d
Do
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Het pub"ek beglDt .. ch be"".t t.
gevoelen zIekte te beproeven eo te Toor
"omen of ten mmate !.egeD te bouden. Het lAIn
Iwl ".,..,.,,"""'" dat K,,[a eeD groot&andeel_t,
dJ,ar bet alleen lUk als een eerote klB888 .. oedend
voedllel ageer, - het vc .. terkt bet hch_
g.. tol om de aan" ..llen van Ilekte te .. ederltaan
t.efen te gaan eu te Toorkomen Men hoort.
uuuamLzeggwO. Zoo en zoo beeft f!8n Item
con.utotle volg dat uti en men zal El811 dat
lIOO en zoo den gond~n 'flllel opvolgt v-an alalie
in alle tltngen te • Jo,;,en ""odacbt wijdt 11&11
Inenaregel en bewegmg Boudt h~ of zil die
.terlee con8t1tntle op door med",uneu br ..
nemen of pIllen te .hkken ? Neen .. aarlVk aNt'
ZIJ bebhen ontdekt dat bet roor""""", betH dan
'lene en 18 Dr T,hbl ... VI <XlC03 geeft een mld
del aan de b.nd voor een ledel" om een JOOId.
conshto'le "I' te bou ...en eo te bl!iven be_1'8II
die den e.genaar er van 10 .teat aten I leyeut
re18 ronder kwalen en punen af te leggen dil! In
.ele geTallen voorkomen kunnen "ord4!n Ahoo
komelI "U weder terug tot .olver geZOM ....
~nd op ondervmdmg gegrond .... t Neem voor
een oogenbllk ID overweging welke rol bop in de
I1'fl8CbleGe018 der wereld heeft geropeeld BOll
derde Jaren reed. heeft dIt hooggepriJat plant
~a"h&, •• oortbreng881 bet mem.ebdom gerllkkig
gemaakt en opgevrol UIrt Wat zou bIer aouder hop
I Jn? Met of ronder bier (beterwnder) lAhet een
.ente klaase bItter toDIC en een voedll:f.mlddel
en 18 bov~n alles wat ID de ieneet!knnde een
.fu.r<lll: .. ordt genoemd - da.t lA, bet werk In

het bUlOnder op de nIeren DIt weet buna een
oUer Door ZIJD getonde werl<mg op de DIeren
Il ....reemgmg met kola houdt het dIe organen
Il gezonde werkende orde De hoeveelbet£d oed
door dr T,bhlC8 V I cocoa voor de DIeren n
kan llI!!t genoeg gewaardeerd worden \ ILllOeer
nen een man of vrouw vol vlekken r.acht, ~
zwollen onder de OGgon ziet vermoed dan dat
r lets \ erkeerd. met de meren \:Sa dr
Ilbbleo "\ I cocoa gebru,kt te he! bl u ,~m"llnt
lie 1gewnde ter neerdrukkende luateloo8b,,,d
n wanneer men het probeert zal men .. en boe
,eldad,,; k I, en hop hebben gewerkt Verbetdd
, ecbter nl t dat g'J omdat g I I' Jn In het mid
len van de 1 rug voelt een leverkwaal
hel t'" Het mal( "el eeu aan val Van lumbago
l Jn voortkomende u,t een plotoehnge .... r
~oehnl1 Tan de .pleren ,n I c rJchttng dIe
.pocd'g .. I verJ lO' Jlleo duor dr Tlbbles \ I
ocoa. n vereCDl,,'lng met goede l>ew..glDg pn
latJ~hc"l
~I de, 0 rn~am.tp l;e "".lrun I l'e I laden be

eien dr J ,hbl.. \ t ~ , lUll cn dr (, H
Jla.lam &ehr l lld 'en< Iaf ID J heel wat
~n ~ en getuI:! n! te ku inN alh'"",..,en mtrent
I walr le' l \ ,,)l n m I">4..!Ilar malt
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Het geluk van een Klerks-
dorp prospecteul'.

De heer Pieter Tacol us ~ .. u Ic eel f ude en
welbckellle lewoner 'an K ~rk.d rp J'e nu n
h"t &boon.?rUlI d ... lr kt Uil h~t pro'r ckt'~r<
11' bezocht 1.1111Tf uW' tm gel u Jen anderen JH",
na et'ne afwetlglleld ,,"an veF"!!M:h~ldenc .. fluor
T oen eeu rapport<;ur r.lll de A ~r',I Tj II I
Rr rl v.rnnm <lat de heer ~ ,le I' I et d,.rj>
Wall bra;:ht b ht'rn ef"n }l( zoek HU 7. n w ~ I

hUl" on 'rao \erhl Jd hem g"zond v I It<t'u r
In ge ... lhg bumeur aan te treffen ~a een paar
mmuten (Vcr de m\nerale I rot Ut II IU b.. t
&boonsprUlt d.strlkt geIlproken te hel hen u k
omtrel t bet laatote DIenw. berlCbtte de "1"" r
teur hem dat ,un o.erkom.t feilel Ik ....:L. urn

zIJn herotel van lan~tITlge ,,~kte le
'f'ernemcl wa:tror dt: heer 'S aud z.on Ier de
mlllste aarz'"',"g I., ola,:~rt I. f<.tcn , rI aal lo

T ...lDlIg Jaren gel..dell bL...: n k aRn e<U 'etr
beVlj,(cn aan val ~an aambeIer te I )<len Du"
lewaal tutte m J wo ..,.,r a.a Jat Ik d"':6"
acbtereen In bUIA moeet IJIu..en 10 grooLe PIJnen
TerkeeAode en IlapeJoo&e nacb~n do.?rlnJllQ
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